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Две трећине буџета пуне приходи од пореза
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
За првих девет месеци наплаћено је 85 милијарди динара више него лане. – Највећи скок
имала је наплата пореза на добит – 28 одсто
Од почетка године до данас Пореска управа Србије наплатила је више од 905 милијарди
динара пореских прихода, што је, с једне стране, резултат ефикасности рада порезника, а с
друге, увођења сивих токова пословања у легалне оквире и раста производње. То је за 10,3
одсто већа наплата него прошле године.
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да Србија због сиве економије годишње изгуби
око 300 милиона евра и позвао грађане да увек траже фискални рачун, додајући да је ниво сиве
економије код нас за пет одсто већи од просека ЕУ и за око 15 одсто у односу на земље
централне Европе.
За првих девет месеци наплаћено је 85 милијарди динара више у односу на 2015. годину,
изјавила је Мира Станојев из Пореске управе. Према најновијим подацима, сви порески
приходи расту па је тако наплата од акциза с прошлогодишњих 138 нарасла на 166 милијарди
динара, што је више за 20 одсто.
Порез на додату вредност је прошле године наплаћен у износу од 82 милијарде динара, да би
од почетка ове године наплата нарасла на 102 милијарде, што је раст од 17,4 одсто. Порасла је и
наплата пореза на доходак грађана – са 117,9 милијарди динара на 125 милијарди динара.
Највише је скочила наплата пореза на добит – чак 28 одсто, с прошлогодишње 54 на
овогодишњих 69 милијарди динара. Када је реч о наплати доприноса, скок је већи за 4,5
процента – са 413 на 432 милијарде динара.
Оно што је важно, истичу порезници, јесте то да су ови приходи од пореза у 90 одсто случајева
наплаћени добровољно, уз очекивања да се удео принудне наплате убудуће смањује.
Како би степен наплате прихода од пореза био још бољи инспектори су непрекидно на терену.
То је, како се наводи у извештају о резултатима сузбијања сиве економије, због утврђених
неправилности утицало да од јануара до октобра ове године Пореска управа у 6.106 контрола
издавања фискалних рачуна – затвори 2.123 објекта. Истовремено је због избегавања плаћања
пореза ове године поднето 1.340 кривичних пријава.
За годину дана обједињеног рада инспекцијских служби, број новопријављених предузећа
порастао је за 19 одсто. Од 600 фирми које су откривене да раде на црно, само 50 није прешло у
легалне токове.
Будући да се две трећине буџета пуне приходима од пореза, Пореска управа је, како је недавно
потврдила и директорка Драгана Марковић, покренула кампању „Порез плати да ти се добрим
врати”, истичући да се и од запослених порезника тражи да подрже ову идеју, чиме ће утицати
на подизање финансијске дисциплине.
Циљ акције јесте превенција у борби против сиве економије, односно да свако ко било шта
купи затражи од продавца фискални исечак. Нова наградна игра требало би да почне од
јануара наредне године. То је учињено по узору на ону коју је 2003. године практиковао
тадашњи министар финансија Млађан Динкић, „фискалним рачуном против сиве економије,
освојите аутомобил”.
Будући да у овом часу око 80 одсто грађана не узима фискални исечак, то би уз ову наградну
игру могло додатно да утиче на пуњење буџета. Како је објаснио министар Кнежевић, борба
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против сиве економије је тешка, али да ће то бити озбиљан буџетски приход који обезбеђује
озбиљна средства за школство, здравство.
– Једина разлика између тога да ли добијате или не фискални рачун јесте што се 20 одсто ПДВа не враћа вама. Ако мислите да кад не тражите фискални рачун колегијално помажете тога ко
држи ресторан, кафић, то једноставно није истина, једино што ви радите јесте да узимате сами
од себе, своје деце, својих родитеља, за пензионо осигурање – објаснила је недавно Ана
Брнабић, министарка за локалну управу.
У недавној великој ванредној акцији, порески инспектори контролисали су регуларност
евидентирања промета преко фискалних каса, као и радноправни статус ангажованих радника
у 230 малопродајних објеката широм Србије. Контролисане су 93 пекаре и 137 малопродајних
трговинских објеката.
Само током последње недавне контроле утврђене су неправилности у раду у 80 контролисаних
објеката, и то код 41 пекаре, као и у 39 малопродајних трговинских објеката. Сви порески
обвезници код којих је утврђено да не поштују законске процедуре привремено су затворени.
Од почетка примене Закона о инспекцијском надзору, средином прошле године, све
инспекције откриле су 6.098 нерегистрованих привредних субјеката.
Само су инспектори рада открили 592 нерегистрована привредна субјекта и након контроле 551
фирма се регистровала у Агенцији за привредне регистре. Откривено је и 595 станова у којима
је обављана нерегистрована делатност и поднето је 1.826 пријава за кажњива дела и 344
прекршајна налога.
Највише нерегистрованих радњи и предузећа било је у трговини, угоститељству, сектору
поправке моторних возила, преради дрвета, занатским услугама и грађевинарству, а откривени
су и нерегистровани дечји вртићи, играонице, кладионице и геронтолошки центри.
Циљ свега наведеног је, поручују порезници, да се упорнијом борбом против сиве економије
достигне планирани циљ да се до 2020. смањи њен удео нелегалних послова за око 26 одсто.

Протест просветара: Идућег четвртка час пола сата
Аутор:И. МИЋЕВИЋ
Штрајк упозорења Уније синдиката просветних радника 17. новембра. Траже повећање плате
од 12 одсто, уместо седам. Очекује се одлука и осталих синдиката
ЧАСОВИ у 736 основних и средњих школа биће у четвртак, 17. новембра скраћени на пола сата.
Штрајк упозорења организују наставници, чланови Уније синдиката просветних радника,
незадовољни износом најављеног повећања плате и тиме што држава не испуњава обећања
дата пре готово две године. Разлог више је и то што нису кажњени директори школа који
скривају слободна радна места и запошљавају преко везе.
У Унији кажу да нису позивали представнике остала три репрезентативна синдиката да им се
придруже у штрајку, али да никоме неће забрањивати уколико то жели. У Синдикату радника у
просвети најављују штрајк упозорења за понедељак, када неће одржати први час у првој и
другој смени. Остали ће одлуку донети до краја недеље.
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Према речима Јасне Јанковић, председнице Уније, штрајк упозорења симболично ће
организовати на двогодишњицу најдужег штрајка у историји просвете. Повећање од шест до
седам одсто ће их, кажу у овом синдикату, само вратити на износ који су имали 2014. године,
што је једнако износу из 2010. године.
- Тражимо повећање од 12 одсто, и то је веома скромно - казао је Владимир Аџић, члан
председништва Уније. - Просек зарада у просвети у августу је био 39.924, што је 13,5 одсто мање
од републичког просека који износи 45.000 динара. За две године, од када су нам плате
смањене, као и осталима у јавном сектору, сваки просветни радник у просеку је изгубио по
90.000 динара, што је на 80.000 људи - 7,2 милијарде динара.
ПЛАТА БЕЗ ИЈЕДНОГ ЧАСА Чак 366 просветних радника ове школске године нема
ниједан час у норми а прима пуну плату. Ако је бруто зарада 60.000 динара, они ће државу
коштати 263 милиона динара. Захваљујући преузимањима радника с листе технолошких
вишкова, попуњено је 3.100 норми, и већи фонд часова добило је више од 11.000 просветара.
Тиме је, кажу у Унији, направљена годишња уштеда у буџету од три и по милијарде динара.
У Синдикату су незадовољни и зато што нема оштрије реакције Министарства просвете према
директорима који одбијају да преузму технолошке вишкове.
- Све школе одбиле су да преузму 25 колега, технолошких вишкова, њих 183 одбиле су школе
којима су се сами обраћали, а директори су одбили и 35 запослених који су имали препоруку
радне групе за распоређивање технолошких вишкова - открио је Добривоје Марјановић, члан
председништва Уније. - Желимо да знамо ко су директори који су изнад закона и јачи од
државе. Захваљујући моделу преузимања технолошких вишкова који је Унија предложила, а
Министарство прихватило, направљене су огромне уштеде, а ови директори нам не
дозвољавају да те уштеде буду још веће.
Просветари окупљени у овом синдикату незадовољни су неиспуњеним обећањима из
споразума који су с представницима Владе Србије потписали априла 2015. године, а
захваљујући којем је прекинут петомесечни штрајк. До данас им нису исплаћене обећане
награде, није повећано буџетско издвајање за образовање, нити су добили увид у буџет
Министарства просвете.

Луку мерачи десет купаца
Аутор:Е. Дн.
– Купац Луке Нови Сад биће познат средином 2017. године, када ће бити спроведен тендер –
најавио је помоћник министра задужен за водни саобраћај Вељко Ковачевић у Скупштини
Србије, прецизирајући да је до сада пристигло око десет писама о намерама европских и
светских лукчких оператера заинтересованих за ту луку. – Главни критеријум за избор
најбољег понуђача биће планиране инвестиције, које ће омогућити реконструкцију и ширење
лучке инфраструктуре у том граду. Циљ нам је и изградња првог лучког контејнерског
терминала на Дунаву у Србији, као и да у перспективи, нови власник од Луке Нови Сад направи
логистички центар у овом делу региона.
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Лука Нови Сад, како је објаснио, тренутно остварује око милион тона претовара, а очекује се да
ће с новим власником и инвестицијама капацитет порасти на најмање 1,6 милион тона.
Ковачевић је такође истакао да ће на иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре нови власник заправо бити само власник бизниса, али не и земље и
инфраструктуре новосадске луке, који остају у власништву Србије.
Поступак приватизације је, по његовим речима, покренула Влада Србије у јануару ове године
на предлог Министарства привреде, које је надлежно за спровођење тендера.
– До сада је Министарству привреде пристигло око десет писама о намерама евопских и
светских лукчких оператера, заинтересованих за приватизацију новосадске луке. Сада ће у том
министарству анализирати писма, а затим ће предложити Влади најбољи могући модел и
метод приватизације – рекао је Ковачевић.
Он је додао да су у питању заиста светски реномирани лучки оператери.
Продаје се само бизнис
– Први пут радимо да лучко земљиште и инфраструктуру издвајамо из имовине предузећа, она
неће бити предмет приватизације, већ само лучки бизнис – казао је Ковачевић, додајући да ће
држава управљати лукама, док се само бизнис препушта приватним компанијама.
По његовим речима, циљ је да се кроз ту приватизацију оствари додатна инвестиција.
– Имамо кроз Стратегију развоја водног саобраћаја дефинисано инвестиционо улагања од
готово 15 милиона евра у развој и ширење лучке инфратруктуре – додао је Ковачевић.

У вулканизерским радњама 151. непријављен радник
Извор:Танјуг
Инспекција рада је открила 151. непријављеног радника у надзорима од 4. до 7. новембра у
вулканизерским радњама широм Србије, саопштило је данас Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Контролама су била обухваћена 503 послодавца,
код којих је затечено укупно 926 радника.
Инспекцијским надзорима су откривена и 33 нерегистрована вулканизера, од којих чак седам у
Новом Пазару, три у Рачи, и по два у Чачку, Александровцу и Шапцу.
Поред физичког лица које је нерегистровано обављало делатност, инспекција је код ових
вулканизера затекла и 27 радника "на црно".
Инспектори су донели 33 решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах
покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље обављање
делатности до испуњења за то прописаних услова.
Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 35 захтева за
покретање прекршајног поступка, као и седам захтева због прекршаја у области безбедности и
здравља на раду.
Инспектори су издали и три прекршајна налога због прекршаја прописаног Законом о раду,
који се односи на недржање уговора на месту рада.
Због неправилности у области радних односа донето је 78 решења, 194 због неправилности у
области безбедности и здравља на раду, а инспектори су донели и 23 решења о забрани рада на
радном месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад.
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Грађевинарство темељ целе привреде
Грађевинска индустрија је индикатор свега што се дешава у привреди па је у њој неопходно још
више подстицати технолошки иновативне методе и решења, речено је на
презентацији „Технолошке иновације и дигитализација грађевинске индустрије” у Привредној
комори Србије.
Заменик генералног менаyера ПКС-а Михајло Весовић рекао је да је грађевинска индустрија
директно повезана с најразличитијим областима и обухвата широк спектар активности, попут
пројектовања, грађевинских материјала, услуга оџавања, надзора...
– Када привреда неке државе добро функционише, и грађевинска индустрија добро
функционише – рекао је Весовић, и додао да, када пада грађевинска индустрија, застајање се
осети и у целој привреди.
Он је указао и на то да не постоји ниједан аспекат привреде који у 21. веку може
функционисати не користећи оно што пружају нове технологије.
Директор Грађевинске дирекције Србије Небојша Шурлан рекао је да је до сада, за 15 година
постојања те дирекције, направљено више од милион квадрата пословног и стамбеног
простора.
– Радили смо инфраструктурне пројекте, усмерили смо се на станоградњу и развијање
пословно-стамбених пројеката – рекао је Весовић.
Шурлан се осврнуо на пројекат „Степа Степановић” на Вождовцу, истичући да је за 30 месеци
направљено више од 430.000 квадратних матара стамбеног простора, односно 4.600 станова на
42 хектара површине.
Такође је као важан навео пројекат „Југовићево” у Новом Саду, где је у шест објеката
направљено 366 станова.

Како зауставити одлив здравствених радника
Пише: А. П.
Пораст броја здравствених радника који емигрирају у потрази за бољим условима рада захтева
конкретне мере за побољшање нашег здравственог система.
Ово је закључено на округлом столу који су прошле недеље организовали Савез самосталних
синдиката Београда и фондација Фридрих Еберт.
Међу окупљенима су били бројни директори комора здравствених радника, представници
репрезентативних синдиката у здравству, великих здравствених установа, а у дискусију се
укључио и државни секретар у Министарству здравља др Мехо Махмутовић.
Директор Лекарске коморе др Милан Динић изнео је предлоге практичних решења за овај
проблем. Међу њима су корективни фактори плате за одређене области, дефинисање радних
места унапред за сваког лекара, развијање и ширење могућности рада опште медицине како би
се смањио број посета специјалистима, скраћење процеса обуке и едукације за одређене
области, спречавање унутрашњих миграција у оквиру државе и побољшање друштвеног
положаја професије.
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Како се за већину актуелних потешкоћа у здравственом сектору одговорност преноси на
надлежне органе власти, одговор о могућностима за имплементацију ових предлога дао је
државни секретар при Министарству здравља.
Он је објаснио да ресорно министарство већ ради на томе да установи старосну структуру свих
доктора па да на основу тога покуша да запосли што више младих људи као и да они што пре
добију специјализације. Као ограничавајући фактор наводи финансије, због уговора са ММФом, али, како он каже, сада и ту има помака јер је одобрено повећање плате од пет одсто за
здравствене раднике.
- Систем не може да буде стабилан ако нема довољно кадра, Министарство озбиљно гледа на
овај проблем, паралелно са обновом инфраструктуре и куповином опреме, трудимо се да кадар
задржимо, оспособимо и направимо простора за нова радна места - објашњава Махмутовић.
Он је истакао, а присутни потврдили, да само кроз дуготрајну сарадњу, дискусију и скупове
попут овог може да се створи модел којим би се задржали млади људи али и лекари и све
медицинско особље са искуством који су темељ и основа за стабилан и добар здравствени
систем.

САЗНАЈЕМО Немачки "Рхенус" најозбиљнији кандидат за куповину
"Луке Нови Сад"
Аутор:Милош Станић
Међу 11 писама о заинтересованости за приватизацију државне "Луке Нови Сад" стигла је и
понуда немачког гиганта "Рхенус логистицс", сазнаје "Блиц".
Ако се све коцкице склопе, у складу са ранијим контактима, највероватније је да ће лука отићи
Немцима, који желе њену модернизацију и проширење.
"Рхенус" је један од водећих европских лучких оператера, који се поред речног бави и
камионским превозом робе, али и друмским превозом путника. Ради се о фирми која годишње
обрне 4,6 милијарди евра и која, према подацима компаније, у представништвима у свету
запошљава 26.000 људи.
Рок за приватизацију луке није одређен, али "Блиц" сазнаје да ће немачкој компанији бити
упућен до краја 2016. године ако она процени сву своју имовину на време и уради укњижбу.
У Министарству привреде, које је до 30. марта 2016. контактирало чак 11 фирми, кажу да је
искњижење лучког подручја и лучке инфраструктуре у току.
- Након доставе процене од стране "Луке Нови Сад", Министарство привреде ће упутити Влади
Републике Србије предлог одлуке о моделу и методу приватизације Луке - наводе у
Министарству.
У Министарству истичу да је циљ проналазак најбољег партнера за оператера да би се подигли
капацитети и пословање "Луке Нови Сад" у будућности.
- Министарство привреде је у сталном контакту са потенцијалним инвеститорима који су
доставили писма о заинтересованости, пружајући им информације о статусу поступка
приватизације - додају из Министарства.
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Лука је у последње две године, као једино државно предузеће у том сектору које остварује
профит, у државни буџет два пута уплатила дивиденду. Ове године, држави је припало шест
милиона динара, а кроз новосадску луку годишње пролази миллион тона робе.
Лична карта Луке
Новосадска лука има 155 запослених, а лучко подручје простире се на површини већој од 30
хектара. Лука, према подацима са сајта, има 15 отворених и затворених складиша од укупно
79.000 квадрата. При ранијим причама о приватизацији помињала се вредност луке од 21
милион евра, али је, према речима наших извора, та бројка само приближна и због велике
заинтересованости инвеститора може бити и већа.
Хтели је Французи и Азербејџанци
Приватизације луке покушана је 2009. године када се власти јавила идеја да направи ћерку
фирму и на њу пренесе сву имовину, како би она могла бити продата. Тада се као
најзаинтересованији за преузимање помињао француски лучки гигант ЦФНР. Бивши
градоначелник Новог Сада Игор Павличић помињао је током свог мандата да су за луку
заинтересовани и Азербејџанци.

Може ли Србија бити још атрактивнија за пословање?
Извор:РТВ

После неколико деценија, у Новом Саду ће бити отворене две фабрике мултинационалних
компанија "Лир" и "Делфи", у којима би требало да буде запослено око 5.000 људи.
Може ли Србија да прескочи и више од 12 позиција, како се ове године десило, на "Дуинг
бизнис" листи Светске банке, на којој се рангира атрактивност за пословање у некој земљи? На
то питање одговарали су гости наше емисије "Сучељавање".
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