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Опоравак РТБ "Бор" по рецепту смедеревске железаре
Извор: РТС
Влада сутра расписује Јавни позив за професионални менаџмент за саветовање и управљање
борским гигантом. Како РТС сазнаје, заинтересовани понуде могу слати до 28. априла у 16 сати.
Предност имају људи са искуством.
План је да Управљачки тим у Рудаско-топионичаски басен "Бор" уђе до лета. А има јасне
задатке: да повећа профитабилност, обезбеди нова тржишта и нову организацију рада и план
пословања у складу са Унаред припремљеним планом реорганизације.
У понуди мора предложити стратегију развоја, план развоја рударства и металургије, план
производње, план смањења трошкова пословања.
Такође мора бити предложена и стратегија продаје производа са пројектованим ценама за
кључне производе РТБ-а, стратегија набавке, као и да пројектује ниво запослених, примени
мере дефинисане Унапред припремљеним планом реорганизације, у сарадњи са
руководиоцима РТБ-а и надлежним министарствима.
Професионални директори биће у свим деловима борског гиганта, укључујући и руднике бакра
и злата у Бору и Мајданпеку и Топионици.
"Мислим да бисмо ми као грађани свакако били задовољни ако не би било даљих гомилања
губитака. Ако би РТБ 'Бор' могао да сервисира бар текуће обавезе и да у том смислу не расте
губитак", каже Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду.
У понуди мора бити предложено најмање 10 директора за управљање и саветовање у РТБ-у. А
тражи се и знање у области рударства и металургије. Цена бакра је боља.
Економисти сматрају да се искуство Железаре у ангажовању управљачког тима показало
оправданим као прелазна фаза.
"И причу са РТБ-ом треба гледати као једну прелазну фазу. Сигурно је да ће Влада Србије
тражити искусне професионалце са међународним искуством. Вредност тог тима, уколико успе
да сведе своје трошкове, сведе губитке, да буде усаглашен са оперативним трошковима
пословања, сам по себи ће бити интересантан за потенцијалне стратешке партнере", каже
Владимир Круљ, економски саветник у Влади Србије.
"Ако буде неких озбиљнијих разговора, ако кинеска страна буде заинтересована да преузме
'Бор' то неко време, ти преговори ће потрајати и у том времену треба обезбедити какво-такво
функционисање 'Бора'", каже Љубодраг Савић.
Понуда мора бити детаљна. А заинтересовани морају улатити и 15.000 евра као услов за учешће
на јавном позиву.
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Ако не плати дуг пољопривредник остаје без пензије
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Закон о ПИО не предвиђа могућност повраћаја уплаћених доприноса онима који немају услов
за пензионисање
Податак да тек сваки шести пољопривредник у Србији редовно плаћа доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање, а да 175.440 њих дугује по 8.600 евра за неуплаћене доприносе –
озбиљно је отворио питање ко ће и како ће од земљорадника успети да плати ове дугове како
би остварили право на пензију.
Посебно је питање шта ће бити с онима који могу да наставе с плаћањем, а имају мање од 15
година стажа осигурања, што је минимум услова за пензионисање. Да ли ће им у међувремену
уплаћени новац пропасти, да ли ће моћи да га врате, или ће остати без пензија.
Према последњим подацима Пореске управе Србије, укупни акумулирани дуг пољопривредних
пензионера за неуплаћене доприносе износи 90,8 милијарди динара, док је с каматом 186
милијарди.
У ПИО фонду кажу да Закон о ПИО не предвиђа могућност повраћаја доприноса због
неостваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Обавезу доприноса за
пољопривреднике утврђује решењем Пореска управа на најнижу месечну основицу.
Земљорадници су у обавези да доприносе плаћају у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.
Уколико то не ураде у предвиђеном року, Пореска управа зарачунава камате у складу са
Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Дакле, Законом о доприносима за
обавезно социјално осигурање прописане су основице, обавезе и рокови за плаћање доприноса
и не постоји могућност нередовног плаћања без обрачунавања камате.
Уколико земљорадник није платио све доспеле доприносе, права из ПИО остварује и користи
сразмерно периодима осигурања за које су уплаћени доприноси.
Пензијски фонд тај дуг земљораднику наплаћује тако што му обуставља исплату једне трећине
месечног износа пензије, све док се на тај или други начин не намире неуплаћени доприноси.
По измирењу дуга, права из ПИО се остварују на основу укупног стажа почев од дана стицања
права.
Уколико пољопривредник напуни 65 година, а нема минимално 15 година стажа осигурања за
који су плаћени доприноси, може да настави са уплатом док не оствари услов за стаж и након
тога поднесе захтев за старосну пензију, објашњавају у ПИО фонду.
Колика ће бити пензија земљорадника зависи од дужине улагања и висине основице на коју су
плаћени доприноси.
Важећи Закон о ПИО који се тиче пољопривредника предвиђа да доприносе за пензијско
осигурање уплаћује само један члан породичног пољопривредног газдинства. Примена овог
закона утицала је на смањење броја осигураника, што директно утиче и на висину пензије која
се исплаћује пољопривредницима. Мале пензије се оцењују као главни разлог пада броја
пољопривредних осигураника.
Од 1999. године до данас број пољопривредних пензионера преполовљене је са 481.000 на око
200.000. Минимална пољопривредна пензија износи око 10.483 динара.
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Немци и Данци би да запосле још Сремаца
Аутор:Љ. Малешевић
Два страна инвеститора у инђијској општини тренутно траже раднике. Највећи дански
произвођач пумпи “Грундфос” расписао је конкурс за 30 нових радника у производњи у
Инђији.
Траже се радници за послове склапања и паковања производа на аутоматизованој производној
линији, обезбеђењеу нивоа квалитета рада и производа, транспорту палета готових производа,
одношење готових палета, праћење и рад по прописима о безбедности и заштити животе
средине, предлагање побољшања рада или процеса у производњи, као и радници за
снабдевање линије на основу производног налога, пријем и складиштење комплетних
производа са линије, утовар и истовар камиона . Кандидати треба да имају трећи или четврти
степен стручне спреме , а пожељно је и да имају радно искуство на истим или сличним
пословима.
Ова компанија је у септембру организовала Сајам запошљавања у Културном центру Инђије, а
одзив је био велики, око пар стотина пријава. Већ тада је најављено да ће данска фирма на
крају године тражити додатне раднике у производњи, техничком одељењу и магацину. Иначе,
производња у новој фабрици у Инђији почела је 2012.године, тренутно је запослено 448
радника, а са само три месеца ове године посао је добило 70 радника.
Због проширења производних капацитета нове раднике потражује и ИГБ Аутомотив из Инђије,
немачке компаније која је једна од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Србији и
истовремено одличан пример успешног и продуктивног пословања. Она, како је за “Дневник”
објаснила Ивана Пројовић, тренутно у Инђији запошљава 2.100 радника, што је више од
планираног броја за крај ове године. Но, и поред тога што је у протекла три месеца запослила
више од 300 радника, ова компанија и даље прима пријаве за пријем нових радника .
Производни радници могу пријаве слати е-мејлом или их предавати на пријавници компаније.
Нова Пазова, Сремски Карловци...
- Компанија је у претходном периоду одржала четири Дана каријере и то у Новој Пазови,
Иригу, Инђији и Сремским Карловцима. Расписане радне позиције у производном погону
наишле су на велико интересовање у све четири општине. У Иригу, Новој Пазови и Инђији је
било по 150 пријава, а у Сремским Карловцима 100. Упркос завршетку Дана каријере,
заинтерсовани за посао у нашој компанији и даље могу слати своје биографије , јер потребе за
добрим радницима увек има – рекла је Ивана Пројовић.

На пругама вишак 3.000 радника
Аутор:Е. Дн.

Од првог јануара, Желенице Србије, које чине три зависна предузећа: Инфраструктура, Карго и
Србија воз, ући ће у нову фазу реструктурирања која подразумева отпуштање око 3.000
радника, али и нови инвестициони циклус, преноси РТС.
Ове године је из Русије испоручено свих 27 моторних гарнитура, које ће возити путнике преко
125 километра нових колосека. Две велике светске силе су инвеститори и кредитори обнове
Железнице Србије – Кина и Русија, које су нашле заједнички интерес да граде пруге у Србији.
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Тренутно је највећи инвеститор на српским железницама – руска железница, која из кредита
од 800 милиона долара обнавља пруге и железничку инфраструктру. Ове године је завршена
двоколосечна пруга Београд–Панчево, али је и обновљено много деоница Коридора десет. Руси
заједно са Кинезима од пролећа треба почну са градњом пруге од Београда до Будимпеште.
“Када се заврши, за три до четири године, ова пруга ће бити двоколосечна, моћи ће да прими
возове који иду брзином до 200 километара на сат, а теретни возови ће моћи да иду 120
километара на сат. Од Београда до Будимпеште моћи ће да се стигне за три и по сата”, истиче
специјални саветник у Министарству инфраструктуре Раде Обрадовић.
Кинези дају комплетну телекомонуникациону инфраструктуру на овој прузи, што значи
аутоматизацију саобраћаја, али и интернт везу за путнике. Домаћи пројектанти сарађују са
кинеском компанијом “Хуавеј”, а носилац пројекта је домаћа фирма ЦИП.
“Машиновође ће имати мање посла, возови ће се аутоматски укрштати, смањиће се људске
грешке и повећати безбедност”, напомиње пројектант ЦИП-а Илић Ана.
Инфраструктура железнице је задовољна изградњом пруга и сарадњом са страним
партнерима, а овогодишњи резултати су импозантни.
“Ове године, за 215 милиона евра обновили смо 125 километара пруге, и припремили значајне
пројекте за 2017. годину, када нас очекује инвестиција од око 640 милиона евра и око 275
километра нових реконструисаних пруга”, рекао је генерални директор “Инфраструктуре”
Душан Гарибовић.
Најбоља вест је да више од 50 одсто послова на нашим пругама раде домаће фирме, тако да се
шине ни прагови не увозе. Са Кинезима је за пругу Београд–Будимпешта направљен договор
да учешће буде 54 према 46 у корист кинеских фирми, али ће и тај посао донети и
вишемилионску зараду домаћим добављачима материјала.

Чувени „29. новембар” распродаје се на комаде
Аутор:Љ. Малешевић
Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника,
расписала је пету продају имовине некада чувене Индустрије меса и конзерви “ 29.новембар”
из Суботице. Прердмет јавног надметања овога пута је имовина подељена у три целине. У првој
целини је непокретна имовина – Индустријски комплекс у Суботици у оквиру којег се налази
50 објеката , затим две зград прехрамбене индустрије и производње пића као и објекти са
припадајућом канцеларијском опремом. Почетна цена за ову целину је 105.855.136,10 динара.
У другој целини је малопродајни објекат у Суботици са ценом од 1.159.256,25 динара, док је у
трећој малопродајни објекат у Бачкој Тополи у оквиру којег има осам просторија трговине , а у
приземљу станови за колективно становање са почетном ценом од 4.622.649,90 динара.
Јавно надметање за куповину ове имовине одржаће се 26.јануара наредне године у 11 часова у
Агенцији за лиценцирање стечајних управника Центар за стечај – одељење у Новом Саду,
Булевар Михајла Пупина 10.
Иначе, некадаша Агенција за приватизацију је од 2008.године објављивала три тендера за
продају капитала ИМК” 29.новембра”, али два пута је то било неуспешно, док је трећи пут
купца било, али он на крају није обезбедио банкарску гаранцију па је уговор раскинут у јуну
2008.године. Након тога, у мају 2009.године предузеће је због стања у којем се налазило
отишло у стечај. Прва продаја из стечаја оглашена је у новембру 2010.године, али је она као и
наредне две била неуспешна. Након тога прешло се на продају имовине у целинама, а након
што није прихваћена понуда за продају најважније целине предузећа фабрике у Толминској
улици, прешло се на продају по сегментима. Прошле године у јулу месецу покретну имовину
овог некадашњег гиганта у производњи месеа купило је предузеће ДТ ХОНДЕЛС ГнбХ са
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седиштем у Клагенфурту. Ово предузеће је за машине и опрему седам одељења производње,
затим пратећу опрему у производњи, лабараторију и сву осталу покретну имовину у фабричком
кругу и магацинском и складиштном простору, као и транспортна средства купило за 48
милиона динара. Процењена необавезујућа вредност ове мовине наведена у огласу износила је
скоро 180,5 милиона динара, а сагласност за продају за понуђених 48 милиона дао је Одбор
поверилаца овог предузећа у стечају.

ВУЧИЋ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ: Пооштрићемо казне, ко хоће да се игра
с државом, нека изволи
Извор:Танјуг

Поострићемо казне идуће године за избегавање пореза и тамо где стигне држава разумеће сви
да се превара, крађа и пљачка државе неће исплатити, поручио је данас премијер Алаксандар
Вучић у Пореској управи, где је, како је навео, дошао да подржи људи који раде веома напорно
у веома тешким условима.
Ако се питате како неко има просечну плату, а вози добар ауто и има огроман стан, треба да
знате да то има зато што узима од свих нас, а наш је план да још ажурније наплаћујемо порезе,
рекао је премијер и додао да се и даље значајно кадровски појачава пореска служба, а да се то
ради јер је и даље велик удео сиве економије, док је утаја пореза такође недопустиво висока.
- Неће више бити могуће да одете код судије за прекршаје па добијете само опомену, па потом
седам дана затварање радње. Ићи ћемо на оштрије новчане казне, за други прекршја добићете
тромесечно затварање радње, а ионда ћемо ићи и на годину дана - рекао је премијер,
закључивши: "Ко мисли да се игра с државом, нека изволи".
Вучић је наводећи да ситуација није идеална ни у једном делу Србије рекао да то показује
колико су огромне резерве за напердај срвпске државе и њених финансија.
Као пример је навео да су инспектори пореске управе конртролисали један вашар на којем је
било 13 објеката, од којих 11 не евидентира промет преко фискалне касе.
С тим у вези је казао да је најтеже стање у централној Србији, али да није идеално и у Београду
ни у Војводини,
Рекао је ове године планирано да од пореза буде š приход 711 миљарди, а да је до сада
остварено 768 милијарди, осам одсто више од планираног.
Изразио је уверење да ће следећа година бити још боља и да ће наплатза бити све боља.
Тренутно, како је навео, у Пореској управи ради 567 теренских инспектора и 104 пореска
полицајца, а планирано је да до априла буде примљено још стотину инспектора.
Поновио је да је значајно да градјани узимају фискалне рачуне, у ком је смислу похвалио
акцију едукације са школама, али и наградну игру Пореске управе.
- Молићу људе да учествју у највећој лутрији коју је Србија организовала гхде ћемо да делимо
становем, аутомобиле за пет или десет фискалних рачуна. Не морате да купите лоз већ
скупљајте фискалне рачуне - рекао је Вучић додајући да је намера да се подстакну људи да
узимају рачуне и тиме брину о квалитету путева, лечења, образовања...
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Посебно је похвалио грађанина Миодрага Голубовића, који је директорки Пореске управе
Драгани Марковић уоутио честтику за предстојеће празнике а уместо поклона јој посао кутију
са свим фискалним рачунима које је он добио током 2016.
Марковићева: Неплаћање пореза је прошлост
Наплата прихода од јануара до новембра ове године већа је за осам одсто од планиране, као и
за 13 одсто од оне која је остварена у истом периоду прошле године, изјавила је данас
директорка Пореске управе Драгана Марковић.
Марковићева је после састанка са премијером Александром Вучићем истакла да је задовољна
резултатом рада Пореске управе ове године и истакла да ће до краја 2016. бити значајно боља
наплата него претходних година.
Она је додала да је посета председника владе Пореској управи велика част и чин изузетне
личне и институционалне подршке раду управе и напора који се улажу.
Марковић је казала да су пред Пореском управом у наредној години многи тешки задаци и
оценила да ће 2017. бити једна од најизазовнијих и најтурбулентијих у историји те институције.
И даље ћемо подстицати развој свести и истицати значај добровољног плаћања пореза, док ће
инспектори даноноћно бити на терену", подвукла је Марковић.
"Неплаћање пореза је прошлост и сви ћемо морати у наредним годинама да покажемо шта
значи бити одговоран и шта значи бити патриота", закључила је Марковић.

Субвенције за оне који већ имају много
Пише: М. Обрадовић
* Премијер најавио смањење намета на високе плате, иако Србија има један од
најмање прогресивних пореских система у Европи, а минималци су опорезовани
изнад просека
"Сматрам да не би требало смањивати порез на минималну зараду. Хоћемо да стимулишемо
оне који дају веће плате од минималне, оне од 70.000 динара, а не оне који дају минималну
плату од 23.000 динара и притом на руке исплаћују још 20.000 или 30.000", изјавио је
премијер Србије Александар Вучић.
Вучић је ово рекао на затварању конференције о сивој економији у прошли петак.
Само неколико сати пре тога, на истој конференцији, државни секретар у министарству
финансија Ненад Мијаиловић истакао је да причу о смањењу пореза и доприноса на зараде
треба оставити за 2018. годину и да оно долази у обзир само ако се финансира из уштеда, а не
из повећања неког другог пореза. Он је такође на тој конференцији рекао да је у Србији у
односу на друге земље оптерећење веће за ниже плате, "па се поставља питање да ли је
прогресивност пореза на рад адекватна".
Ово је нешто са чим се већина економиста слаже, а што показују и бројна истраживања. Србија
је заиста на нивоу просека оптерећења просечне зараде у упоредивим земљама Централне и
Источне Европе са 64 одсто пореза и доприноса на нето плату. Просечна плата у Србији, као и
плата двоструко већа од просечне су нешто испод просечног оптерећења у ЦИЕ, док је
минимална плата оптерећена нешто више. На пример, студија Светске банке о реформи
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пореског оптерећења за ниже износе зарада показује да Србија има најнижу прогресивност у
Европи код ниских зарада.
На нивоу трећине просечне плате порези и доприноси у Србији износе око 37 одсто и већи су од
већине европских земаља осим Мађарске, Румуније и Шведске. Али зато по прогресивности,
само се Бугарска (са нулом) налази иза Србије. Занимљиво је да највећу прогресију у
опорезивању зарада имају најбогатије земље Белгија, Француска, Швајцарска, Немачка...
И док струка каже да би у Србији евентуално имало смисла повећавати прогресивност пореског
оптерећења зарада, ако ништа бар повећањем неопорезивог цензуса који сада износи 11.604
динара, премијер најављује обрачун са минималцима и стимулисање високих плата.
Економиста Милан Ковачевић подсећа и да су сада најмањи намети на оне који имају зараде
изнад петоструке просечне плате.
"Да се нашалим, мало је и себично тако нешто предлагати пошто и сами предлагачи упадају у
ту групу плата. У збиљи тренд у свету је обратан, да се уводи већа прогресија. Иначе у Србији су
најмање опорезовани најбогатији, с обзиром да у годишњи порез на доходак, који уводи неку
прогресију, не улазе приходи од капитала, а то су главни приходи богатих", напомиње
Ковачевић додајући да би можда имало смисла смањити порез на зараде, а повећати порезе на
потрошњу само је питање у којој мери. Он истиче и да ћемо се тег свачега наслушати пред
изборе.
Данијел Цвјетићанин, професор на Сингидунуму истиче да му се чини да је идеја да се
послодавци стимулишу да дају веће плате.
"Ако је идеја да они који су исплаћивали део плате на црно добију подстицај да на целу плату
плаћају порез онда би то можда и могло да да позитиван ефекат. Ипак порез на зараде у Србији
је мали, 10 одсто и то не би могло да има пуно ефекта. Ако је премијер мислио на доприносе,
пре свега пензијске, онда је то потпуно друга прича. Мада у Србији и висина пензије зависи од
политичке одлуке", оцењује Цвјетићанин.
Саша Ђоговић, сарадник ИЗИТ, поздравља изјаве о смањење намета на рад, али истиче да у
буџету за следећу годину није остављен простор за било какво смањење.
"Залажем се за смањење намета на рад, а с друге стране да се у тој мери смање и субвенције за
привлачење инвестиција које не дају резултата. У реформи јавног сектора парафискални
намети и намети на рад још нису ни дотакнути", каже Ђоговић додајући да би главна помоћ
државе домаћим малим и средњим предузећима била смањење намета на рад.

Дискриминација инвалида рада
Пише: З. Р.

Инвалиди рада Заставе ИНПРО, који су ушли у трећи месец свакодневних протеста, поднели су
пријаву Републичкој инспекцији рада против послодавца, због кршења и непоштовања више
чланова Закона о раду.
Побуњени радници су саопштили да је новац којим држава субвенционише 75 одсто зарада
запослених са инвалидитетом незаконито распоређен за октобар, те су инвалиди рада који
протестују, “дискриминисани знатно мањом исплатом”, и то упркос чињеници да, како тврде,
нису прекидали рад током октобарског штрајка глађу.
- Напомињемо да смо већ једном дискриминисани исплатом за август, када је један број
инвалида у предузећу примио више него што смо ми примили, наводи се у саопштењу
инвалида рада у протесту, који сматрају да је закон прекршен и тиме што им још увек нису
исплаћене октобарске и новембарске зараде, као и трошкови превоза за август, октобар и
новембар.
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- Послодавац запосленима још увек није уручио решења о годишњем одмору за 2016. годину,
као ни обрачуне зарада за октобар и новембар. Радници указују и на незаконитост везану са
сазнање да је неколико запослених, који су узели социјални програм, остало да ради по уговору
о делу, али на пословима који су ван делатности послодавца, истичу инвалиди рада, који траже
и да се испита по ком основу им се, од 2011. до данас, узима по десет одсто од бруто зараде, као
и да се утврди законитост узимања пореза и начина уплате доприноса инвалидима.
О пријави послодавца Републичкој инспекцији рада инвалиди су, како наводе, обавестили
премијера Александра Вучића, министра за рад, запишљавање и социјална питања Александра
Вулина и заштитника грађана Сашу Јанковића.
Запослени у РТК траже солидарну помоч
Запослени у Радио телевизији Крагујевац којима власник РТК Радоица Милосављевић није
исплатио зараде за минулих шест и по месеци, затражили су солидарну помоћ од
Министарства за рад. Иако су апел за помоћ послали још 22. децембра, у Министарству тврде
да из те медијске куће још увек нису добили никакав захтев, како кажу у Синдикату
“Независност".
- Запослени у РТК ће Нову годину да дочекају без пребијене паре - каже за наш лист
председник огранка УГС “Независност” у РТК Горан Антонијевић.

Село у којем сви раде: 500 кућа, свака има приход
Извор: Вечерње новости
Сремско село недалеко од Руме пример је да и у малој средини може лепо да се ради и
пристојно заради.
Православна црква Светог оца Николаја, после 70 година, добила је нову куполу високу 15
метара на торњу. Поред уређења фасаде на цркви, коју је донирао Горан Дошић из Русије,
добриначка парохија лепо живи, каже Ђорђе Павловић, протојереј, сеоски парох.
У Добринцима су рођени Нићифор Нинковић, учесник Првог српског устанка и дугогодишњи
берберин кнеза Милоша Обреновића, Јован Суботић, адвокат, српски песник и политичар,
као и Славко Воркапић, амерички филмски редитељ и монтажер, којем су у част Добринчани
поставили спомен-плочу (на слици) на згради месне заједнице у центру села.
Обрађују свих 2.890 хектара земље, а у сваком од 500 домаћинстава бар по један запослени
Мада нема прецизних података како су Добринци у Срему добили име, житељи овог места,
удаљеног осам километара од Руме, уверени су да је назив потекао од доброте људи који живе у
њему, пишу Вечерње новости.
Ови вредни и радни домаћини не жале се на живот, а зашто би када свако од 500 домаћинстава
има приход. Поред земље коју обрађују, бар један члан породице запослен је у неком
предузећу.
Отварањем првог погона у селу, који ће се бавити производњом и прерадом поврћа, а чија ће
изградња бити завршена следеће године, око 200 мештана наћи ће посао у њему, што ће
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допринети уговарању производње са пољопривредницима, али и бољем животном стандарду.
Од укупно 2.890 хектара у добриначком атару, нема ниједног педља земље који није обрађен.
Поред производње лубеница, по чему су надалеко познати и што промовишу кроз сеоску
"Бостанијаду", они сеју још и диње, краставце, парадајз. Неки су чак и рекордери у повртарској
производњи.
“Ми имамо развијено тржиште по кућама. То су дугогодишњи купци, који знају да узимају
квалитетну робу. Наравно да су велика улагања у производњу, јер, примера ради, за хектар
лубеница, од семенки, фолија, па до примене агротехничких мера потребно је око две хиљаде
евра. Али кад купац дође на кућни праг и одједном купи робу, исплативије је него кад се носи
на пијацу”, каже Ђорђе Томић, председник Савета месне заједнице.
У селу са 1.700 становника, годишње се роди од 12 до 18 малишана, па није ни чудно што је ово
једино село у румској општини које има јаслице.
“У предшколској установи налази се 25 деце, а у јаслицама 30. Родитељи су на послу, баке и
деке раде на њивама, па пошто није имао ко да чува децу, имали смо потребу за отварањем
јаслица”, прича први човек села, у којем постоји и четворогодишња Основна школа "Иво Лола
Рибар", коју похађа шездесетак ђака.
Поред Ловачког друштва "Зец", село има и Аматерско културно-уметничко друштво
"Добринци", Удружење жена "Тифани", Фудбалски клуб Сремац... У активностима ових
клубова велико учешће имају млади.
“Није тачно да не може да се нађе посао, ми смо пример за то. Већина наших мештана ради у
румским погонима, или у оближњој пећиначкој општини. Неки обрађују земљу, а има и оних
који сезонски раде и добро зараде”, уверен је Ђорђе Томић, који и сам обрађује око 80 хектара
земље.

Шанса за 600 радника: Италијани праве обућу у СМ
Извор:РТВ
Сремску Митровицу у наредном периоду очекује неколико великих инвестиција, а међу њима
је и отварање фабрике обуће.
Како је недавно за РТВ најавио градоначелник тог града Владимир Санадер, очекује се да би
погон за производњу обуће требало да проради на јесен 2017.
Реч је о фабрици Еаст Wест, о којој се недавно већ се писало у медијима. Градоначелник
Владимир Санадер очекује да ће уговор о куповини земљиште у индустријској зони Север бити
потписан у првим данима наредне године.
Менаџмент италијанске компаније планира да у новом погону запосли до 600 људи, а
представници компаније већ су одржали преговоре са Националном службом за запошљавање
Сремска Митровице.
"Након Божића, почеће тестирање свих заинтересованих радника. Фабрици обуће биће
неопходан велики број радника, са или без радног искуства, за послове шивење, кројење и
сечења. Сви заинтересовани могу да се јаве свом саветнику за запошљавање, а за оне који су из
околних места, највероватније ће бити организован превоз до погона",каже Наташа
Радмановић из Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.
Власник италијанске компаније Еаст Wест је Енрицо Росси. Његов бизнис у Србији већ је
заступљен, преко предузећа Прогетти д.о.о (власници браћа Енрицо и Роман Росси), које ради
у неколико градова у нашој земљи (Сомбор, Вршац, Владимирци...). Прогетти је велики српски
извозник горњих лица и готове обуће, а на сајту ове фирме наводи се да су им клијенти Гуцци,
Бурберрy, Прада...
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Очекује се и да ће обука радника који би требало да раде у Сремској Митровици, бити
организована у погону у Владимирцима.

Држава плаћа НИС-у дуг ''Петрохемије''
Извор:Фонет
Скупштина Србије данас је усвојила измене и допуне 15 закона, укључујући и оне којим је
утврђено да ће држава исплатити дуг
Скупштина Србије данас је усвојила измене и допуне 15 закона, укључујући и оне којим је
утврђено да ће држава исплатити дуг од 105 милиона евра панчевачке ''Петрохемије'' према
НИС-у.
Посланици су усвојили и измене закона чијим се одредбама утврђује да ће се за рад јавних
медијских сервиса - Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине, у наредне две
године издвајати по четири милијарде динара, уз ТВ претплату од 150 динара.
Усвојене су и измене и допуне Закона о систему плата запослених у јавном сектору, којим је рок
за доношење закона о платама запослених у јавним службама померен за 1. јануар 2018.
године.
Интонирањем химне, Скупштина је завршила редовно јесење заседање.

За пензије "у обради" нема 5.000!
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Није одобрена једнократна помоћ пензионерима чији се захтеви и даље налазе у процедури.
Услов - право на октобарски чек - није довољан, јер нису на списку за исплату
ЈЕДНОКРАТНУ помоћ у износу од 5.000 динара, коју је Влада пре месец дана доделила свим
пензионерима у Србији, неће добити они који су поднели захтев за пензију, али је он још у
процедури. Један од услова за исплату, како је онда наведено, јесте да пензионер има право на
октобарску пензију - међутим, то није довољно за оне којима пензија за тај месец припада, али
им још није исплаћена зато што се њихови подаци обрађују.
Како каже Јелица Тимотијевић, директорка сектора за односе са јавношћу у Фонду ПИО,
закључком Владе изричито је дефинисано да право на једнократну исплату имају корисници
"који су закључно са 14. новембром 2016. године у евиденцији Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање за исплату пензија."
Она наводи да је у ове сврхе крајем новембра исплаћено 8,5 милијарди динара за око 1.695.000
пензионера, корисника права на привремену накнаду по основу друге и треће категорије
инвалидности и инвалидне деце која имају право на привремену накнаду за време
незапослености, са пребивалиштем у Србији.
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- Око 45.000 корисника из република бивше СФРЈ добило је свој новац од 19. децембра, и то је
износило око 225 милиона динара, док ће се исплата за око 13.000 пензионера који живе у
иностранству реализовати до краја године - каже Тимотијевић.
У Фонду ПИО још немају податак колико је пензионера у међувремену преминуло не
дочекавши својих 5.000 динара. Новац, како каже Тимотијевић, не враћају њихови
наследници, већ банке или Пошта.
- Наследници не могу ни да га приме, јер то је лично право без права наследства - каже
Тимотијевић. - Ако су корисници преминули у међувремену, новац се враћа у буџет, али
поступак једнократне исплате још увек није окончан у целини.
ПОВЕЋАЊЕ
- УВЕЋАЊЕ пензија од 1,5 одсто утврђено је Законом о изменама и допунама Закона о
буџетском систему. Повећање пензија и новчаних накнада РФ ПиО почиње од чека за децембар
2016, чија исплата је у јануару. За ове намене обезбеђено је 8,6 милијарди динара - каже Јелица
Тимотијевић.

Још 3 дана до пензије по старом
Аутор:Ј. Ж. С.
ПИО фонд примаће захтеве за пензионисање све до суботе, 31. децембра. Од Нове године жене
раде шест месеци дуже, за мушкарце исти услови
ЈОШ само три дана остала су свима онима који Нову годину желе да дочекају у пензији.
Уколико су испунили услове и желе да напусте радно место могу до суботе да поднесу захтев за
пензионисање Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и тако "ухвате" услов
који важи у 2016. години. Већ од 1. јануара наредне године прописи ће бити мало измењени.
Према речима Јелице Тимотијевић, директора сектора за односе са јавношћу у ПИО фонду,
онима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни однос
мора да престане најкасније 30. децембра.
- Старосна граница за одлазак у старосну пензију се код жена помера за шест месеци, тако да је
услов за даме у 2017. години 61 година и шест месеци живота и најмање 15 година стажа
осигурања - каже Тимотијевићева. - Тако ће се до 2032. године код жена постепено померати
услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за
пуну старосну пензију са навршених 65. Код мушкараца и даље важе исти услови - 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право остварити са
навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.
РАДНА СУБОТА СВЕ филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
радиће у суботу, 31. децембра 2016. године, од 8 до 13 часова, како би се омогућило
осигураницима да благовремено поднесу захтев и остваре право на пензију у складу са
условима важећим у 2016. години.
- У превремену старосну пензију, од 1. јануара 2017. године мушкарцима ће бити потребно 40
година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота, а женама 37 година и
шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота - каже наша
саговорница. - У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре
навршених година живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију у тој
календарској години.
Укупан износ умањења максимално може да износи 20,4 процената. Захтев за пензију се
подноси најкасније 31. децембра, што може да се учини и поштом, као препоручена пошиљка.
Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години.
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Вучић: Нема више опомене, одсад само оштре казне
Аутор:Бета, ФоНет
Премијер Србије Александар Вучић најавио је запошљавање 100 нових инспектора теренске
контроле и пооштравање казни за неплаћање пореза у наредној години.
"Нема више опомене. Увешће се оштре новчане казне. Предложено је да прво затварање буде
три месеца, а после тога на 12 месеци. Ко мисли да се игра са државом, нек изволи. Превара и
крађа се неће исплатити", рекао је он приликом обиласка Пореске управе.
"И даље имамо значајну пореску утају и значајан удео сиве економије у укупној економије.
Потребна је већа одговорност сваког од нас и још већи рад на прикупљању пореза", рекао је он.
Вучић је навео да је дошао да подржи људе из Пореске управе који напорно раде, истакавши да
се ради о 567 теренских инспектора и 104 теренска полицајца.
Премијер је поручио да је посао у Пореској управи веома тежак, наводећи као пример да на
појединим вашарима од 13 објеката у 11 се промет не евидентира преко фискалне касе, док на
Копаонику од 14 контролисаних објеката, то није радио ниједан од њих.
Истакао је да је важна и добра акција коју Пореска управа спроводи са школама и
Министарством просвете.
Додао је да је планирано 711 милијарди динара прихода ове године, а наплаћено 768 милијарди
динара.
"Верујемо да ће следеће године бити бољи резултати од планираног, наплата све боља, али то и
даље није довољно", рекао је он.
Вучић је рекао да ће молити људе да учествују у наградној игри скупљања фискалних рачуна и
да ће се делити станови и аутомобили.
"Резерве и могућности за напредак српске државе и финансија су огромне", рекао је он.
Најтеже стање са издавањем фискалних рачуна је, како је рекао, у централниој Србији, али није
иделано ни у Београду, ни северу Србије.
Вучић је новинарима показао и кутије пуне фискалних рачуна које је грађанин Миодраг
Головић послао на поклон директорки Пореске управе.
Директорка Пореске управе Драгана Марковић изјавила је да је задовољна резултатима у 2016.
години, јер су имали бољу наплату пореза, која је осам одсто већа од пројектоване, а за 30 одсто
већа него у истом периоду прошле године.
Она је оценила да Пореску управу 2017. чека тежак посао и да ће то бити најтурбулентнија
година у тој управи.
"Подстицаћемо давање фисклних рачуна, а истовремено ћемо инсистирати на репресивним
мерама, односно јачим контолама", рекла је она.
Марковић је додала да је процена да је удео сиве економије у БДП 30 одсто.
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Министру предочени проблеми предшколских установа
Извор:Бета
Председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Љиљана Киковић
разговара је данас са министром просвете Младеном Шарћевићем о предшколским установама
које нису добиле ни претходно повећање од четири одсто а за које је, како је навела и питање,
да ли ће им и ново од шест одсто бити исплаћено, саопштио је тај синдикат.
Киковић је на састанку тражила хитан састанак са Министарством за државну управу и
локалну самоуправу, Министарством финансија и Министарством просвете да би се
договориле промене у законима тих министарства које ће омогућити прелазак делатности
предшколског васпитања и образовања на директни буџет.
"Министар Шарчевић примио је председницу Самосталног синдиката предшколског
васпитања и образовања Србије која му је поново однела цео списак предшколских установа
које нису добили повећање од четири одсто за 2016. годину, а којима се већ сад најављује да је
под знаком питања да ли ће им бити исплаћено и нових шест одсто", наводи се у саопштењу.
Министру су, како се додаје, поново изнети подаци да постоје предшколске установе које чекају
августовску плату као што су Смедеревска Паланка и Бела Паланка, да је Нови Пазар добио
плату за август, а да су плату за октобар у пуном износу примили Велика Плана и Зајечар.
Министар се сложио с тим захтевом и рекао да ће, према његовим сазнањима, променом
Закона о порезима, део пара остати Министарству финансија и омогућиће да се коначно
одради прелазак.
С обзиром да та обећања већ доста дуго трају, Синдикат ће морати да покреће у 2017. и нове
активности ради решавања тог проблема, наведено је у саопштењу.

СССС: Наставља се борба за бољи положај радника
Извор: Суботица.цом
Протекла година је за права радника била мирна, није било случајева неисплаћених зарада и
доприноса, али је зато цена рада и даље ниска, оцењују у Савезу самосталних синдиката Града
Суботице.
Пред судовима се ове године нашло десетак спорова, што је знатно мањи број у односу на
претходне године. Ипак, према речима председника Савеза самосталних синдиката Града
Суботице, Милана Поповића, радници су у веома тешком положају, због изузетно ниских
зарада.
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-У Суботици понављамо годинама да с у зараде ниске и да би цена рада морала да буде
озбиљно подигнута, изнели смо такав предлог и ка вишим нивоима синдиката, цена мора бити
око 300 евра да би два члана породице примила око 70 хиљада са том најнижом ценом, да би
се са нашим условима живота могло проживети месец дана. Са зарадом од око 21 хиљада, која
ће од 1. јануара бити нешто мало подигнута, тешко да једна породица може да плати трошкове
становања и да се прехрани, а још теже се може говорити о гардероби или школовању деце.
Остаје нам задатак и у наредној години да утичемо на то да се цена рада подигне -каже
Поповић.
Процес потписивања колективних уговора који је започет 2015. настављен је током ове године,
тако да су потписани уговори у чак 90 одсто комуналних предузећа.
-Само ЈКП "Погребно Суботица" није потписало колективни уговор, ту је било мало отпора и
одбијања, али се надамо се да ће и ту бити потписан колективни уговор, када је у питању област
која се регулише у локалној самоуправи. Много је боље када постоји колективни уговор, који
јасније и ближе уређује права, него кад је то само законом регулисано-додаје Поповић.

Слога: Доказали смо на суду да су откази у здравству у супротности са
законом
Синдикати Слога кажу да се откази деле под маском рационализације
Синдикат здравства и социјалне заштите, доказао је на суду да су отпуштања у здравственим
установама спроведена у супротности са Законом о одређивању максималног броја запослених
у јавном сектору и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе, саопштено је из тог
синдиката.
Наиме, Министарство здравља је својим дописом бр. 112-01- 11/2016-02, од 06.01.2016. године
навело директоре здравствених установа да приликом доношења програма за решавање вишка
запослених у здравству примене критеријуми које су дефинисани од стране такозваних
репрезентативих, како каже Слога, послушних синдиката.
"Тада је нашој колегиници Ани Витковић, синдикалном активисти из Крагујевца која је имала
радни однос на неодређено време у здравственој установи Застава завод за здравствену
заштиту Крагујевац уручен отказ Уговора о раду као технолошком вишку, а заправо се,
верујемо, једино радило о одмазди због генералног става синдиката Слога да се противи свакој
врсти отпуштања под маском рационализације", пише у саопштењу и додаје се:
"Овом приликом желимо да још једном упозоримо надлежне у здравственим установама
широм Србије да поштују законе и да убудуће са много више пажње приступе њиховом
тумачењу, како се не би поновиле грешке и непријатне ситуације, што смо доказали и на суду, у
конкретном случају колегинице Ане Витковић поништењем њеног Решења отказа Уговора о
раду".
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