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Соса: Повишица и за пензионере са најнижим примањима
Танјуг

Међународни монетарни фонд сагласан је са идејом да се укине Закон о привременом умањењу
пензија који је уведен током кризе као хитна мера, наводи шеф канцеларије ММФ у Београду
Себастијан Соса.
- Такође смо сагласни и са идејом да пензионери с нижим примањима, који неће осетити
корист од укидања овог закона, добију неко повећање прихода, али колико ће оно бити,
зависиће од фискалног простора у буџету - каже Соса за "Политику".
О томе ћемо преговарати у септембру, када буду отворени разговори о буџету за
2019. годину. У будућности када се кризне мере укину, верујемо да повећања
пензија треба да буду линеарна, каже Соса, одговарајући на питање да ли је за
ММФ прихватљива идеја по којој ће, након укидања кризног закона, само
пензионери с нижим примањима добити повишице.
На питање да ли је Влада Србије решавањем једног правног проблема упала у други, јер након
укидања кризног закона неће сви пензионери добити повишице, Соса одговара:
- Када је о правним ризицима реч, ми нисмо стручњаци за ту област али смо схватили да влада
припрема различите опције како би минимизирала евентуалне правне ризике.
То значи да је за ММФ прихватљив финансијски пакет који је лансирао председник Александар
Вучић, али да Фонд још има извесне резерве када је о проценту увећања нижих пензија реч,
пише Политика.

Аустријски експерт: Србија увођењем ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
решава горуће питање незапослености
Србија је увођењем система дуалног образовања ушла у процес решавања горућег питања
високог нивоа незапослености младих, проблема којим се Европска унија бави од 2008.
године, оцењује у разговору за “Блиц” директор Аустријског института за развој образовања
Томас Мејр.
Дуално образовање је, наводи Мејр, високо рангирано у политичком програму ЕУ, али и у
програмима међународних организација. У земљама попут Аустрије, Немачке, Швајцарске,
Француске и Данске дуални модел стручног образовања има важну улогу у образовању. Само у
Аустрији, како наводи Мејр, око 40 одсто младих од 16 до 18 година укључено је у систем
дуалног образовања.
- У марту је усвојена Препорука Европског савета о оквиру за квалитетно и ефективно
практиковање, са 14 критеријума за ефикасно дуално образовање. Српски Закон о дуалном
образовању наводи свих 14 критеријума - објашњава Мејр.
Модел дуалног стручног образовања се разликује од земље до земље, истиче Мејр,
па се поставља питање како у Србији учинити дуално стручно образовање
атрактивним и компанијама и ученицима.
- Компаније су субјекти, а не објекти у систему, оне покрећу систем и могу да утичу на
стандарде занимања и наставне програме у сарадњи са школама. Наш институт сарађује са
различитим заинтересованим странама и даје им разне препоруке и инпуте, помаже у
конкретним акцијама, од курсева за тренере који ће касније спороводити обуку ученика, до
изградње капацитета регионалних комора - објашњава Мејр.
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Финансијска подршка успостављању националног модела дуалног образовања, како указује,
стиже из фондова Аустријске развојне агенције и Привредне коморе Аустрије, а Привредна
комора Србије као партнер има веома важну улогу у овом процесу као заинтересована страна.
- Комора би требало да буде иницијатор обликовања стандарда занимања и креирања дуалних
наставних планова и програма, јер на тај начин пружа конкретну подршку компанијама које
учествују у дуалном образовању - истиче Мејр.

Биће повишица и за пензионере с најнижим примањима
Аутор: Аница Телесковић

У будућности, када се кризне мере укину, верујемо да повећања пензија треба да
буду линеарна
Међународни монетарни фонд (ММФ) сагласан је са идејом да се укине Закон о привременом
умањењу пензија, који је уведен током кризе као хитна мера, каже за „Политику” Себастијан
Соса, шеф канцеларије ММФ-а у Београду.
– Такође смо сагласни и са идејом да пензионери с нижим примањима, који неће осетити
корист од укидања овог закона, добију неко повећање прихода, али колико ће оно бити,
зависиће од фискалног простора у буџету. А о томе ћемо преговарати у септембру, када буду
отворени разговори о буџету за 2019. годину. У будућности, када се кризне мере укину,
верујемо да повећања пензија треба да буду линеарна – рекао је Соса за „Политику”,
одговарајући на питање да ли је за ММФ прихватљива идеја по којој ће, након укидања кризног
закона, само пензионери с нижим примањима добити повишице.
На питање да ли је Влада Србије решавањем једног правног проблема упала у други, јер након
укидања кризног закона неће сви пензионери добити повишице, Соса одговара:
– Када је о правним ризицима реч, ми нисмо стручњаци за ту област. Али смо схватили да
влада припрема различите опције како би минимизирала евентуалне правне ризике.
То значи да је за ММФ прихватљив финансијски пакет који је лансирао председник Александар
Вучић, али да Фонд још има извесне резерве када је о проценту увећања нижих пензија реч.
Пре неколико недеља, председник Вучић представио је план по коме ће они с пензијама већим
од 30.000 динара добити увећање само по основу укидања кризног закона, док ће они на које се
овај пропис није односио добити повишице од пет одсто. Судећи према изјави министра
финансија Синише Малог и шефа београдске канцеларије ММФ-а Себастијана Сосе, конкретан
износ повишица тек ће бити предмет разговора у септембру.
Када је о правним ризицима реч, ми нисмо стручњаци за ту област, али смо схватили да влада
припрема различите опције како би минимизирала евентуалне правне ризике
– Још је рано да изађемо с правим, тачним цифрама зато што је јун – рекао је пре неколико
дана министар финансија.
Током мајске посете Србији, мисија предвођена Џејмсом Руфом, према незваничним
информацијама „Политике”, као праг за повећање потрошње када је о пензијама реч поставила
је износ од 33 милијарде динара. Финансијски пакет за пензионере који је предложио
председник Вучић, према информацијама нашег листа, буџет ће коштати 35 милијарди динара.
То, опет, не значи да је фискални простор који је ММФ поставио у мају закуцан до краја године,
јер он у највећој мери зависи од тога колико ће до краја године износити привредни раст. И то
је оно где се прогнозе ММФ-а и српских власти разликују.
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Подсећања ради, бивши министар финансија Душан Вујовић буџет за 2019. годину скројио је
на претпоставци да ће привредни раст до краја ове године бити 3,5 одсто. ММФ је током
последње посете Београду остао при тој пројекцији. Али је Џејмс Руф, говорећи о привредном
расту, рекао да ће он бити „најмање 3,5 одсто”. Уколико резултат привреде буде бољи од
очекиваног, то ће умногоме олакшати позицију новог министра финансија Синише Малог. На
конференцији за новинаре он је истакао да је привредни раст у првом тромесечју био 4,6 одсто
и да је, према том резултату, Србија у „топ три европске економије”.
– Сада је изазов да се те стопе раста одрже до краја године – рекао је Мали.
Фискални савет очекује да ће раст до краја године износити четири одсто. Из буџетског угла
посматрано, то није мала разлика. Заправо, уколико привредни раст буде чак и за пола
процента већи од планираног, то значи да ће бруто домаћи производ бити већи за око 20
милијарди динара. Што, опет, министру финансија отвара већи простор за потрошњу.
Министарство финансија објавило је пре два дана и податке о извршењу буџета, према којима
је републичка каса на крају априла имала суфицит од 6,5 милијарди динара. Како је пре
неколико дана истакао министар финансија, до краја године очекује се да државна благајна
буде у суфициту, иако је првобитно био планиран минус. Према његовој рачуници, очекивани
резултат биће за 46 милијарди већи од плана, што је нешто више од један одсто БДП-а.

Статистика: Раст прихода и потрошње
Пише: ФоНет

Домаћнства у Србији су у првом кварталу 2018. године, имала просечни месечни
приход у новцу и у натури по домаћинству од 62.492 динара што је за 4,0% више у
односу на исти квартал претходне године, саопштио је Републички завод за
статистику.
Највећи удео имају приходи из редовног радног односа – 48,7%, пензије – 32,3%, приходи од
пољопривреде, лова и риболова – 4,9%, натурална потрошња – 3,2%, остала примања – 3,0%,
приходи ван редовног радног односа – 2,6%, примања од социјалног осигурања – 2,6% и 2,7%
чине приходи из осталих извора.
Поредећи са четвртим кварталом 2017. Приходи домаћинствава у Србији су номинално мањи
за 1,9%.
Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у првом кварталу 2018. године, износили су 63620
динара и виши су за 3,7% у односу на исти квартал претходне године,
Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића –
34,0% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,4%, издаци за транспорт –
9,3%, за остале личне предмете и остале услуге – 6,0%, за комуникације – 5,4%, за одећу и
обућу – 5,3%, за алкохолна пића и дуван – 4,5%, за рекреацију и културу – 4,5%, за здравље –
4,4%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,3% и 4,9% чине издаци за остале групе личне
потрошње.
У односу на четврти квартал 2017. Лична потрошња је номинално мања за 0,7%.
Републички завод за статистику саопштио је да од 1999. године не располаже подацима за АП
Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију
(укупно).
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Сезонцима плата и пензијско осигурање
Љ. Малешевић

Пред посланицима Скупштине Србије по хитном поступку наћи ће се Предлог закона о
поједостављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који
треба да обезбеди бољи положај сезонских радника и појединостави начин њиховог
пријављивања у пољопривреди путем електронске платформе.
Примена тог закона, уколико заиста буде хитно усвојен и објављен у „Службеном гласнику
Србије” почеће 1. јануара наредне године.
Законом су дефинисани послови на којима се ангажује сезонски радник у пољопривреди,
шумарству и рибарству, а који имају сезонски карактер. Тим прописом предвиђа се да
послодавац може ангажовати сезонског радника највише 180 дана у току календарске године и
да за то време радник остварује право на пензијско и инвалидско осигурање, као и на
здравствено, али само за случај повреде на раду и професионалне болести.
Новчана накнада за рад сезонском раднику, по предлогу, обрачунава се и исплаћује по радном
часу и не може бити мања од минималне цене рада утврђене на ниову државе. Важно је
напоменути и то да нови закон предвиђа да се радник за време обављање сезонских послова не
брише из евиденције незапослених нити му се обуставља исплата новчане накнаде НСЗ-а
уколико је на њу остварио право због привремене незапослености. Такође, важно је истаћи и да
зарада од сезонских послова незапосленом лицу ни на који начин не омета право коришћења
новчане социјалне помоћи коју остварује у складу с прописима о социјалној заштити.
Дефинише се да се послодавцем који мора да примењује прописе о сезонском раду сматра
носилац или члан пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом, а
сезонским радником свако физичко лице које обавља сезонске послове уз новчану накаду за
рад. Лице млађе од 18 година може се радно ангажовати под условима прописаним законом
којим се уређује заснивање радног односа радницима који још нису пунолетни.
У пољопривредни сезонци се могу ангажовати само у одређено време током године, и то када је
садња, сетва, берба, жетва, заштита биља, припрема земљишта, орезивање, чишћење,
љушћење, сортирање, стрижа, испаша и слично. Ангажовање на основу тог рада је рад ван
радног односа.
Послодавац, односно пољопривредник, има законску обавезу да сезонца пре почетка рада
упозна с пословима које ће обављати, местом рада, очекиваним трајањем радног ангажовања,
одморима у току дана, дневним и недељним одмором, висином накнаде за рад, без
припадајућег пореза и доприноса, и роковима за њену исплату. Радно време сезонског радника
не сме бити дуже од 12 часова дневно, припада му одмор у току дневног рада од најмање пола
сата. Послодавац има право да прекине радно ангажовање сезонаца када за његовим радом
истекне потреба или уколико он не ради послове на задовољавајући начин. Ако то учини, има
обавезу да му исплати оно што је урадио пре него што је до прекида анагажовања дошло.
Послодавац може ангажовати сезонског радника највише 180 дана у току календарске године
Осим тога, послодавац има обавезу да сезонцу, на његов захтев, изда потврду која садржи
податке о називу, седишту и ПИБ-у пољопривредника, броју газдинства. Послодавац плату
сезонцу исплаћује или на крају радног дана или на други договорени начин, али она мора бити
обрачуната по радном часу и не сме бити мања од минималне цене рада у Србији.
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Начин сузбијања сиве економије
Доношење поменутог законског акта веома је важно за сузбијање сиве економије и
неформалног запошљавања. Нерегистроване активности у значајној мери наносе штету
држави, али и самим запосленима. С једне стране, непријављени радници су ускраћени за
основна права – као што су право из пензијског и здравственог осигурања, док, с друге, држава
не успева да наплати порезе и доприносе. Такође, компаније које послују легално имају знатно
веће трошкове пословања у односу на своје конкуренте из сиве зоне.
Евиденциона пријава и ођава сезонских радника подноси се електронским путем Пореској
управи, а послодавац има обавезу да ангажовање сезонаца пријави најкасније првог дана
ангажовања у календарском месецу до десет часова пре подне, односно између 13 и 15 часова за
раднике који раде у послеподневној смени. Пореска управа има обавезу да, на основу података
из евидационе пријаве и ођаве, Централном регистру за обавезно социјално осигурање поднесе
јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање.

Откривено 284 незаконито додељених инвалидских пензија
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: До сада је ревизијом прегледано више од 81.000 инвалидских пензија, детаљним
анализама утврђено је да је њих 284 остварено на незаконит начин, изјавио је данас министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Министар је изразио наду да ће ревизија инвалидских пензија бити завршена ускоро, те да ће
Министарство убрзо имати конкретне цифре о злоупотребама инвалидских пензија.
Ђорђевић је најавио да ће се следеће недеље пред посланицима Народне скупштине наћи
предлог закона да за прво дете породиље добијају новчану помоћ у износу од 100.000 динара,
за друго дете 10.000 динара наредне две године, за треће дете 12.000 динара десет година, а за
четврто 18.000 динара у наредних десет година.
"То је наш предлог који ће ући у Скупштину. Мислим да је битна новина и то што ће будућим
породиљама Министарство тај новац уплаћивати директно на жиро-рачун, тако да ћемо избећи
да послодавци касне са исплатом", рекао је Ђорђевић за ТВ Прва.
Говорећи о Закону о социјалним картама, Ђорђевић је изразио очекивање да ће тај закон бити
донет на јесењем заседању Скупштине, када ће се на дневном реду наћи и измене и допуне
Закона о социјалној заштити.
"Тренутно је у фази израда Закона о социјалним картама, али и набавка техничке опреме како
би Закон био функционалан чим буде био донет", указао је Ђорђевић.
Министар се осврнуо и на резултате новог пројекта "Реци не раду на црном", где грађани на
телефон Инспекције рада пријављују рад на црном, и додао да се доста грађана јавља, као и да
су њихови подаци употребљиви.
"Последње провере које смо имали јесу радници на београдским сплавовима. Од проверених
радника велики број њих није био пријављен, а оно што је охрабрује јесте чињеница да је 80
одсто њих након интервенције инспекције рада добило уговор", закључио је министар.
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