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Затварање фирми: Дугови коче стављање катанца
Д. И. К. - С. Б.
Од ове године предузетници не могу да затворе радњу ако нису платили порез. Од 88,8
милијарди динара пореског дуга, две трећине је ненаплативо
ПРЕДУЗЕТНИЦИ од почетка ове године катанац на бизнис могу да "окаче" само ако приложе
доказ да су измирили све порезе. Потврду мора да им издају порезници који скупљају новац за
државну касу, али и њихове колеге које то раде на локалном нивоу. Представници
привредника не очекују да ће нова мера поправити проценат наплате. У међувремену,
предузетници су нагомилали чак 88,8 милијарди пореског дуга. Скоро две трећине тог износа,
54,7 милијарди динара, ненаплативо је, јер су радње - неактивне.
Иако предузетници не могу сами да одустану од пословања уколико имају неплаћене порезе,
држава ће их и даље "затварати" по аутоматизму. После две године непрекидно блокираних
рачуна - нестајаће по "службеној дужности".
- Већина оних који схвате да су у проблему, требало би одмах да одјаве радњу - каже
Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку. - А то се ретко дешава. Људи се надају да ће
се појавити неки посао који ће их извући из проблема. Значи да би у овом случају требало да
се привремено одјаве. Тако им не теку нова пореска задужења. То значи и да ће држава два
пута наплаћивати таксу. Једном за привремену, а онда и за коначну одјаву. Нису то велике
суме, али реч је о најмање 15.000 предузетника годишње. У сваком случају не видим разлог
да се компликује процедура са подношењем доказа на папиру. Агенција за привредне регистре
би требало да добије од Пореске управе аутоматски извештај да ли је неко дужан и колико.
Да им посао не иде, у 2015. години је схватило чак 32.733 власника радње. Скоро сваки пети
је "обрисан" по службеној дужности, по налогу Народне банке Србије. Међу угашеним
најбројнији су ресторани и покретни угоститељски објекти, услужне делатности припреме и
послуживања хране, трговина на мало и такси превоз. Истовремено, нови посао су покренула
33.434 предузетника.
ИНФОРМАТИЧАРИ ПРЕДУЗИМЉИВИ
Бизнис шансу у 2015. години, већ по традицији, почетници најчешће виде у ресторанима и
покретним угоститељским објектима. Отворено их је 2.508, скоро исто колико их је и
затворено у тој делатности. Ипак, подаци АПР показују да је лане забележен повећан број
нових предузетника регистрованих за рачунарско програмирање - 1.180.
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Протест радника друштвених фирми којима држава дугује милионе динара

Штрајк глађу због неисплаћених зарада
АУТОР: З. М.

Ниш - Бивши радник фабрике МИН Специјална возила у стечају, Зоран Нешић (55),
коме држава дугује око 6,5 милиона динара по основу заосталих плата са каматама, започео је
јуче ујутру штрајк глађу на степеницама испред нишке Градске куће, у којој је седиште
кабинета градоначелника и Градског већа. Испред Градске куће у исто време протестовало је
још неколико десетина радника "пропалих" друштвених предузећа којима држава дугује
заостале зараде, али су се нешто касније разишли.
- Писао сам премијеру Александру Вучићу и молио га да дође данас у Ниш и помогне нам, али
нисам добио никакав одговор, због чега сам разочаран. За сада ме је примио заменик
градоначелника Љубивоје Славковић, који је обећао да ће о мом штрајку глађу обавестити
премијера. Поједини радници других пропалих фирми којима се дугују зараде обећали су да
ће ми се ускоро придружити у оваквом штрајку - рекао је за Данас Нешић, који стоји на
степеницама, без икаквог заклона од снега и ветра.
Он је казао новинарима да "ова агонија предуго траје", па више не види други
начин да дође до својих плата. Додао је да сумња да је Радна група при Министарству
привреде, чији је задатак да направи модел исплате заосталих зарада радницима "пропалих"
друштвених фирми, послала било какав предлог Влади.
- Остаћу овде све док мој проблем не буде решен. Немам шта да изгубим, јер
немам од чега да прехраним породицу. Ни супруга ни ја не радимо и имамо дете које иде у
средњу школу. Подстанари смо и за кирију дајемо 12.000 динара, а наш једини приход је
социјална помоћ од 10.000 динара. Радим физичке и све друге послове кад год могу, али то
није довољно ни за преживљавање - рекао је Нешић, који је у МИН-у радио као машински
техничар дуже од 30 година.
Бивши радници "пропалих" друштвених предузећа, која су дуго година у
реструктурирању или стечају, већ пар година периодично протестују испред Градске куће, али
без резултата. У Нишу на исплату заосталих зарада чека око 4.500 бивших радника ЕИ, МИН,
Грађевинара, Јастрепца и Нитекса. Њима држава дугује укупно око 110.000 месечних зарада, а
појединачни износи крећу се од 200.000 до седам милиона динара.
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Министарство правде до краја јуна продужило уговоре са правосудним службеницима
запосленим на одређено време

Одложен штрајк у правосуђу
* Милошевић: Број правосудног особља не може да буде прилагођен штедњи, већ броју судија
и тужилаца
АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ
Београд - - Одлука Министарства правде да до краја јуна продужи уговор са правосудним
службеницима који су запослени на одређено време, одложила је генерални штрајк Синдиката
правосуђа Србије. Како је решење Министарства правде привременог карактера, из синдиката
поручују да је и њихова одлука о суспендовању за јуче најављеног штрајка такође временски
орочена.
"Ваше процене о неопходном броју државних службеника и намештеника нису резултат
анализе потреба и обима посла већ су искључиво усклађене са мерама штедње без икаквог
плана. Пошто нема јасног плана, ви у ствари планирате неуспех", наводи се у писму у којем је
председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић обавестила министра правде
Николу Селаковића да прихватају његов предлог о продужењу уговора.
Према њеним наводима, број правосудног особља би морао да буде одређен објективним
критеријумима и напомиње да би његово арбитрарно смањење довело у питање
функционисање правосудног система.
"Као што знате, одлуку о потребном броју судија доноси Високи савет судства, чији сте и ви
члан. Та одлука није произвољна, већ је усклађена са бројем предмета у раду, односно са
бројем нерешених предмета из претходне године, просечним двогодишњим приливом и
оквирним бројем решених предмета. Према важећим правилницима о мерилима за
одређивање судског, односно јавнотужилачког особља, број државних службеника и
намештеника одређује се на основу броја носилаца правосудних функција. Дакле, за
одређивање броја особља постоје мерила која сте дужни да поштујете. Или их примените или
их промените", тврди Слађанка Милошевић.
Према њеним речима, број нерешених предмета из претходног периода, као и број
овогодишњих предмета, недвосмислено показују да одлука о смањењу броја запослених није у
складу са "потражњом за судским услугама".
"Узимајући у обзир претходну реформу са штетним последицама, сматрамо да би било каквом
смањењу запослених у правосуђу требало прићи крајње пажљиво и обазриво. Поред тога,
требало би уважити и препоруку Комисије за спровођење Националне стратегије реформе
правосуђа да се због избора нових судија и тужилаца по хитном поступку запосли и одређени
број особља. Другим речима, правилнике о систематизацији и организацији у правосуђу,
односно број особља, не можете да прилагођавате штедњи већ броју судија и тужилаца", пише
Милошевићева.
Њен предлог је да министарство и синдикат, као социјални партнери, почну да раде на
усвајању нових мерила за одређивање броја судског и јавнотужилачког особља.
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Потписан споразум о оснивању Социјалноекономског савета
ПРОКУПЉЕ – У Општини Прокуплје потписан је Споразум о оснивању Социјално-економског
савета, као заједничко тело три равноправна партнера, Општине Прокуплје, Уније
привредника, предузетника и занатлија топличког региона и Синдиката Општинске управе
Прокуплје.
Потписивању Споразума присуствовали су и представници Словачке Републике, која је носилац
имплементације социјално економских дијалога у Србији.
Према речима председника Општине Прокуплје Миролјуба Пауновића, потписивањем овог
споразума реализована је давно покренута иницијатива, чији је цилј заједничко ангажовање за
унапређење инвестиционих активности и поболјшање привредног развоја Топлице.
Извор: Општина Прокупље
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