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Радници "Гошe" упутили писмо предсeднику и премијерки
Извор: Фонет

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" упутили су отворено писмо председнику Србије
Александру Вучићу и премијерки Ани Брнабић у којем траже да посете ову фабрику и увере се у
њену могућност да ради.
Радници "Гоше" вам се обраћају последњи пут са неким захтевом, јер фирма има заказан
судски процес о увођењу стечаја за 16. новембар, додаје се у писму.
У случају увођења стечаја више неће постојати радника који ће вам досађивати, већ ће то бити
социјални случајеви, упозорили су радници у апелу.
У случају да се не прогласи стечај, навели су они, фирма има потписане уговоре који би
гарантовали несметан рад, повећања броја запослених и могућност регулисања репрограма о
повезивању стажа и социјалног осигурања.
"И сами видите шта је боље за 320 породица директно зависних од 'Гоше', као и неколико
десетина породица наших пословних партнера. Имајући у виду све ово молимо вас да нам
помогнете", поручили су радници.
Наша жеља је да нас посетите и дате нову енергију запосленима као што је то било и приликом
ваше посете у априлу, затражено је од Вучића.
Обраћајући се премијерки Ани Брнабић, радници су истакли да су импресионирани њеним
ставом у одбрани своје породице.
"Молимо вас са таквом преданошћу покушате да одбраните и наше породице. Ко на тај начин
брани своју породицу, спреман је да брани и свој народ. И вас позивамо да посетите нашу
фабрику и да се на лицу места уверите у жељу и могућност да радимо и сачувамо фабрику",
истакли су радници.
Радници "Гоше" захвалили су министру привреде Горану Кнежевићу на досадашњој помоћи, уз
молбу да испуни дато обећање о оверавању здравствених књижица и спровођењу у живот
споразума о прекиду штрајка, који је потписан уз помоћ Агенције за мирно решавање радних
спорова.

Радници Гоше позвали Вучића да спречи стечај
Пише: ФоНет

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" упутили су данас отворено писмо председнику
Србије Александру Вучићу и премијерки Ани Брнабић у којем траже да посете ову фабрику и
увере се у њену могућност да ради.
Радници "Гоше" вам се обраћају последњи пут са неким захтевом, јер фирма има заказан
судски процес о увођењу стечаја за 16. новембар, додаје се у писму.
У случају увођења стечаја више неће постојати радника који ће вам досађивати, већ ће то бити
социјални случајеви, упозорили су радници у апелу.
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У случају да се не прогласи стечај, навели су они, фирма има потписане уговоре који би
гарантовали несметан рад, повећања броја запослених и могућност регулисања репрограма о
повезивању стажа и социјалног осигурања.
И сами видите шта је боље за 320 породица директно зависних од "Гоше", као и неколико
десетина породица наших пословних партнера. Имајући у виду све ово молимо вас да нам
помогнете, поручили су радници.
Наша жеља је да нас посетите и дате нову енергију запосленима као што је то било и приликом
ваше посете у априлу, затражено је од Вучића.
Обраћајући се премијерки Ани Брнабић, радници су истакли да су импресионирани њеним
ставом у одбрани своје породице.
Молимо вас са таквом преданошћу покушате да одбраните и наше породице. Ко на тај начин
брани своју породицу, спреман је да брани и свој народ. И вас позивамо да посетите нашу
фабрику и да се на лицу места уверите у жељу и могућност да радимо и сачувамо фабрику,
истакли су радници.
Радници "Гоше" захвалили су министру привреде Горану Кнежевићу на досадашњој помоћи, уз
молбу да испуни дато обећање о оверавању здравствених књижица и спровођењу у живот
споразума о прекиду штрајка, који је потписан уз помоћ Агенције за мирно решавање радних
спорова.

Газдама олакшица, а радницима мора повишица
Аутор:Љ. Малешевић
Српска премијерка Ана Брнабић најавила је да ће до краја године бити донета мера о повећању
неопорезивог дела зарада, која ће се примењивати од 1.јануаа наредне године.
Није могла да каже за колико ће се повећати неопорезиви део зарада, али је објаснила да ће то
растеретити послодавце и да ће се видети да ли ће они више пријављивати раднике односно
какви ће бити ефекти те мере.
- Ако ефекти те мере буду добри, биће настављено са мерама за растерећење послодаваца –
најавила је премијерка Ана Брнабић.
Како су послодавци управо то тражили, па чак и условили повећање минималне зараде за 10
одсто од почетка наредне године, за очекивати је не само да се повећа број пријављених
радника који сада раде на црно, већ и да садашњи запослени осете у свом yепу мере државе о
повећању неопорезивог дела зарада. Тим пре што је недавно и Небојша Атанацковић,
председник Уније послодаваца Србије, изјавио да било које растерећење привреде оставља
простор за повећање зарада.
- Било да је реч о повећању неопорезивог дела плате или смањењу пореза на зараде за 2 или 3,5
одсто, о чему се такође спекулише последњих дана. Буyет мора да се пуни кроз реално већу
привредну активност, а не кроз повећање намета на оног ко једино нешто ради и ствара у
земљи. Док се тај проблем не реши, простора за повећање плата у реалном сектору неће бити –
рекао је Атанацковић.
Фискални савет Србије је, анализирајући садашњи и израду буyета за 2018.годину, израчунао
да је буyетски простор од 0,3 одсто БДП односно 15 милијарди динара, у наредној години
могуће искористити за смањење пореских намета. Према рачуници ФС С са економског
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становишта, приоритет би било смањење пореза и доприноса на зараде. У овом случају,
буyетски простор, од 15 милијарди динара би омогућио да се порези и доприноси у просеку
смање са 64 на 62 одсто просечне зараде.
Из премијеркине најаве јасно је да се држава одлучила за прву варијанту, односно повећање
износа неопорезивог цензуса, па би најављено повећање неопорезивог дела зараде пре свега
требали да осете радници са минималцом и они са исподпросечним зарадама. За оне који
примају минималац, а процењује се да је у Србији таквих око 350.000 , већ је за почетак
наредне године најављено повећање минималне цене рада за 10 одсто и за толико ће им
свакако газде морати повећати зараду, а да ли ће добити и мимо тога након што држава повећа
неопорезиви део зараде тек остаје да се види, јер све рачунице заправо зависе од послодаваца.
Држава ће учинити своје и смањити приходе које сада наплаћује од зарада, а да ли ће
послодавци учинити своје и за толико за колико их држава растерети наградити своје
запослене то ће се знати већ након првог месеца од ступања на снагу већег непорезивог дела
зарада.
Тренутно је неопорезиви део зараде лимитиран на 11.790 динара и он се примењује до краја
године. Овај износ се периодично усклађује са растом потрошачких цена, а због постојања
неопорезивог дела зарада, ефективна пореска стопа на минималну зараду износи 6,4 одсто, а
на просечну 8,2 одсто бруто зараде. Иако се тренутно не зна за колико ће бити повећан
неопорезиви део зараде извесно је да ће ова мера имати позитиван учинак за привреду,
посебно за микро, мала и средња предузећа међу којима трошкови рада имају значајно учешће
у расходима. Та мера би требало и да им омогући лакше пословање што ће позитивно утицати
на економски раст и ново запошљавање.
Када дође до повећања неопорезивог дела зараде, неспорно је, газде ће морати радницима
издати нове уговоре о раду или анексе постојећих . Међутим, у тим новим документима не мора
зарада запослених неминовно порасти за онолико процената за колико држава повећа
неопорезиви део зарада.
Од бруто до нето зараде
Шта може донети повећање неопорезивог дела зарада у пракси може се видети на примеру
бруто зараде од 50.000 динара са порезима и доприносима. Сада се од тог износа одузме 11.790
динара, колико је тренутно неопорезиви део зарада, па је основица за обрачун 38.210 динара.
На ту основицу рачуна се порез на зараде који износи 10 одсто, па се онда на име пореза од
плате одбија 3.831 динар. Када се све то одбије, значи од оних 38.210 динара одузме се 3.831
динар, остане 36.179 динара и то је нето зарада радника. Уколико би се неопорезиви део зараде
повећао, онда би основица за обрачун била мања па би самим тим нето плата била већа.
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Мартиновић: На евиденцији НСЗ око 620.000 људи
Извор:Бета

Директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић изјавио је да је на
евиденцији НСЗ око 620.000 незапослених људи.
Он је казао да се сваке године издвоји око милијарду динара за програме преквалификације и
обука, којих на нивоу Србије има око 100 и да је ове године у те програме укључено око 5.000
људи.
"У неком периоду од шест месеци одређени број лица пронађе посао управо због
преквалификација. Одређени број лица када стекне одређена знања и вештине почиње свој
бизнис", рекао је Мартиновић за Радио-телевизију Србије и најавио да би наредне године буџет
за преквалификације могао да буде већи.
Он је казао да се људи преквалификују за пекаре, месаре, козметичаре и друго, а да најчешће
иду на обуке дошколовавања за ИТ технологије.
Мартиновић је рекао да се више од 12.000 људи пријавило за програме обуке за информационе
технологије, а да ће ове године њих око 1.000 моћи да заврши обуку.

Румунски синдикати протестују због измена пореске политике
Аутор:Н1 Београд
Хиљаде чланова румунских синдиката протестовало је у граду Миовени, седишту произвођача
аутомобила Дачија, због владине најаве промена у пореској политици.
Наиме, порез на доходак биће смањен са 16 на 10 одсто, док ће трошак социјалних давања бити
пребачен на запослене.
Синдикати верују да ће им због најављених измена вероватно бити смањене и зараде, а
радници ће сами морати да уплаћују здравствено осигурање и осигурање у случају
незапослености као и друга социјална давања.
Упозоравају и да ће то смањити прилив од пореза у државну касу, што ће повећати дефицит.
До сада су послодавци и запослени у румунском приватном сектору делили трошкове
социјалних давања.
Осим ових пореских мера, румунска влада најављује и да ће мала предузећа која имају
годишњи промет испод милиона евра, плаћати порез од један одсто, уместо садашњих 16
процената пореза на добит.
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ХАОС У "ГОШИ" ДРУГИ ДАН Нови директор ни данас није успео да
уђе у фабрику
Аутор:Мирослав Ђорђевић

После мучних сцена јуче, када су радници спречили новоименованог директора ФШВ „Гоша“
Радишу Савића да уђе у фабрику, штрајкачи нису очекивали да ће се он већ данас опет
појавити.
- Нисмо га поново пустили, не знам шта је он очекивао. Замолили смо га да више не долази,
док се не одржи рочиште у предстечајном поступку, док и ми и он не будемо начисто шта ће
бити с фабриком. Само нас је омео, 250 људи је изашло, прекинуло производњу, а овде се,
упркос томе што смо званично у штрајку, и даље ради. Треба да се завршавају послови и и за
стране и за домаће партнере. Цела два и по сата смо изгубили објашњавајући му, није то мало,
помножите с бројем људи колико је ту изгубљено радних сати у производњи – каже Милан
Вујчић, председник поново активираног штрајкачког одбора.
Вујчић је и председник најбројније синдикалне организације у „Гоши“ – АСНС-а. Нови
директор је, објашњава Вујчић, покушао да искористи ту чињеницу, позвавши се на наводни
разговор са председницом тог синдиката Ранком Савић, која је, као, упозната с целом
ситуацијом и да је с њом све договорено.
Није био лењ и Вујчић је позвао председницу синдиката и врло брзо је стигао допис.
„Обавештена сам да се нови директор Радиша Савић, покушавајући да уђе у фабрику, позива на
мене и наводи договор са мном. Апсолутно тврдим да се никада нисам ни чула, ни видела са
господином Савићем, нити знам како човек изгледа. У циљу спречавања разних неистина и
манипулација, којим појединци прибегавају, молим Милана Вујчића да о овоме обавести
раднике ФШВ Гоша“, стоји у писаном одговору.
„Гошу“ је, подсетимо, од бившег словачког власника, за време чијег газдовања су и настали
дугови према радницима који су проузроковали шестомесечни штрајк, купила у марту
кипарска компанија Лиснарт Холдинг.
Предстечајни поступак је недавно покренут по захтеву фирме АА Капитал Консалтинг из
Земуна, која је откупила „Гошин“ дуг од 400 хиљада евра, упркос чињеници да је фабрика у
међувремену почела да ради и да има уговорене и предуговорене послове са страним и
домаћим партнерима у вредности већој од 80 милиона евра.
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НЕ ДА(ВИ)МО БЕОГРАД ПОЗИВА У ОДБРАНУ ПОШТЕ: Лош положај
поштанских радника није само њихов проблем
Извор:Курир.рс/Фонет

Иницијатива Не да(ви)мо Београд позвала је данас грађане да се прикључе протестној шетњи
коју 12. новембра организују синдикати Поште, како би се спречило уништавање тог предузећа.
Власт је кренула да уништи Пошту по моделу који смо већ видели у хиљадама других
предузећа. Лош положај радника Поште није само њихов проблем, то је метод којим се
квалитетно и профитабилно јавно предузеће онеспособљава и отвара се простор за
приватизацију, оцењује се у саопштењу Иницијативе, Социјалдемократске уније и
организација Маркс21 и 7 захтева.
Последице приватизације ће, упозоравају, бити вишеструко штетне по читаво друштво.
Грађани ће добити лошију и скупљу услугу, буџет ће остати без значајног прихода, а радници
Поште или без посла, или са значајно умањеним правима, пише у саопштењу и изражава се
бојазан да ће приватне фирме преузети само оне делатности Поште које остварују профит.
Као и друга јавна предузећа, како се истиче, Пошта већ сада запошљава све већи број радника
"на лизинг", нарочито од како је Влада "забранила" запошљавање у јавном сектору. Закључује
се да забрана није зауставила партијско запошљавање у администрацији, већ је само онима за
чијим радом заиста постоји потреба учинила живот неподношљивим.
Уништавање Поште се неће зауставити само од себе, указује се у саопштењу, уз оцену да га
може зауставити само отпор радника Поште и јавна подршка њиховом отпору, због чега се
грађани позивају да се у недељу у 11:30 окупе испред Главне поште у Таковској улици.

НОВИ ДОМ: Инспекција вратила на посао СВЕ ОТПУШТЕНЕ
Аутор:Д. Пешић

нспекција рада у Врању вратила је на посао сву петорицу отпуштених радника "Новог
дома", до окончања судског спора који ови радници воде против фирме.
Сва петорица отпуштених чланови су Индустријског синдиката у овом предузећу.
Четворица радника примили су решења у којима се наводи да је послодавац, "Нови дом",
"дужан да запосленог врати на рад по пријему овог решења и да га пријави на
обавезно социјално осигурање", као и да "жалба не одлаже извршење решења".
Зоран Спасић, један од отпуштених синдикалаца, каже да је посао изгубило шест
радника, али да је један од њих био запослен на одређено, те тако није спадао под
ингеренције инспекције.
- Одлука је донета због кршења неколико чланова колективног уговора и
синдикалних права.
7

Ствар је техничке природе и питање је тренутка кад ће и пети синдикалац који је
имао уговор на неодређено време добити решење о враћању на посао - каже
Спасић.
Спасић напомиње и аномалију, да је Градско веће донело квоте за рационализацију 2.
октобра, а само за "Нови дом" месец дана раније.
- Како се за све њих број предвиђених радника за отпуштање креће од пет до 10
посто, а за "Нови дом" је 30 процената?
Зашто се директору Петровићу толико журило да види леђа углавном
инжењерима, а знало се да предстоји изградња топловода у Врањској Бањи за који
наша фирма има ексклузивно право извођења? - пита се Спасић.
Он наглашава да ће, усвоје ли одборници овакву "накарадну систематизацију и
рационализацију “Новог дома”, Петровић опет морати да отпушта нове људе до
потребног броја".
Горан Петровић, директор "Новог дома", није желео да одговори на питања новинара
ИнфоВрањских.
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