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За четири месеца откривено 8.065 радника на црно
Извор:Танјуг
Од 1. јануара до краја априла Инспекторат за рад спровео је 16.590 надзора и пронашао 8.065
радника на црно, од којих је, на основу решења инспектора рада, њих 7.579 запослено, рекао је
министар за рад Александар Вулин.
Након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије,
Александар Вулин је рекао да надлежни проверавају код послодаваца да ли задржавају ове
раднике и да ли воде рачуна о својим законским обавезама.
"Прошле године је тај резултат био веома добар, па је код поновно контролисаних послодаваца,
код којих смо пронашли више од три непријављена радника, 74 одсто њих задржало раднике
које смо пријавили, у складу са законом", рекао је Вулин.
Поручио је да ће Инспекција рада, као и комплетно министарство које води наставити са
борбом против сиве економије.
Вулин је додао да очекује да ће ове године бити донети Закон о раду преко агенција и можда
најважнији закон за борбу против сиве економије, Закон о сезонском раду.
"Претпостављамо да у пољопривреди на сезонском раду без икакве пријаве ради око 300.000
људи. Овим законом било би омогућено њихово пријављивање, али и послодавцу да буде
заштићен од свега што може да се деси када је у питању сезонски рад и рад уопште", закључио
је Вулин.

Вујовић: Успеси у борби против сиве економије
Извор: РТС, Танјуг
Министар финансија Душан Вујовић је изјавио да је држава остварила успехе у сузбијању сиве
економије и додао да је приметно побољшање на плану спровођења контроле, инспекцијског
рада и мотивисању свих да поштују закон и плаћају порез.
Након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије,
Душан Вујовић је навео да су евидентни успеси у борби против сиве економије.
"Успеси су добри, неке активности које смо предузели су биле једнократне попут наградне игре
са фискалним рачунима, а константован је и напредак у раду инспекцијских служби", рекао је
Вујовић.
На седници је усвојен Извештај о спровођењу националног програма за сузбијање сиве
економије за прошлу годину и усвојен акциони план за наредну годину.
Оценио је да је сарадња са НАЛЕД-ом и свим државним структурама била успешна.
"Ја сам додао једну иницијативу, да покушамо да проширимо цео програм на смањење учешћа
кеша у привреди и да тиме смањимо простор за цветање сиве економије", истакао је министар
финансија.
Навео је да је циљ да се повећањем легалне економије повећа пореска база и да се смањи
порески терет.
"Заједничка борба владе, привреде и грађана"
Министарка за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић је, након седнице
координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије, навела да је
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највећи успех наградне игре "Узми рачун и победи" заједничка борба владе, привреде и
грађана против сиве економије.
Истакла је да 94 одсто грађана Србије подржава борбу против сиве економије, што је најбољи
резултат у последње три године.
"У првом кварталу 2017. забележен је раст укупног промета евидентираног преко фискалних
каса од 7,64 одсто у односу на исти период прошле године, а највећи скок од 33,84 одсто
забележен је код тзв. малих обвезника фискализације код којих је сива економија и
најзаступљнија", навела је Брнабићева.
Додала је да је у само шест сектора које је посматрала Пореска управа остварен раст промета од
91 милијарди динара.
"То би значило да је наградном игром и осталим активностима владе и партнера, у првих три
месеца 2017. остварено додатних девет милијарди динара односно 73 милиона евра прихода у
буџет", рекла је министарка.
Додала је да је "Узми рачун и победи" била једниствена наградна игра у свету јер су учествовале
и локалне самоуправе, као и да ће за 12 најбољих локалних самоуправа у којима је фискална
дисциплина била највећа бити обезбеђене вај-фај зоне са бесплатним интернетом.
"За првих пет локалних самоуправа влада Србије је обезбедила фонд од 100.000 евра, за сваку
по 20.000 евра, за пројекте за које буду гласали грађани и тиме сви настављамо борбу против
сиве економије", истакла је Брнабићева.
Инспектори рада су за четири месеца открили више од 8.000 радника на црно и издали
решења на основу којих је већина запослена. Уз појачано ангажовање инспектора, надлежни
најављују Закон о раду преко агенција и, кажу, још важнији, Закон о сез

Могуће повећање пензија од пет одсто
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Најстарији у Србији коначно могу да очекују знатнији пораст прихода. Ко има просечна
месечна примања од 24.000 динара добио би још око 1.200
ПЕНЗИОНЕРИМА у Србији чекови би могли да буду "дебљи" за четири до пет одсто! То значи
да би просечна пензија од 24.000 динара била увећана за око 1.200 динара, што би у последњих
неколико година било прво, колико-толико, озбиљно повећање примања најстаријих.
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић каже, за "Новости", да Србија већ
неколико година одржава инфлацију на ниском нивоу, тако да је сада време да се пређе на
редовно једногодишње увећање чекова уместо да се током целе године лицитира тиме када ће
се и колико оне повећати.
- Повећање пензија би ступало на снагу почетком сваке године, а његова висина би зависила од
кретања бруто домаћег производа и инфлације у текућој години и очекиваног кретања у
наредној години - каже проф. Арсић. - Ако би у овој години стопа раста БДП износила три
одсто, уз исто толику инфлацију, било би могуће да се од почетка 2018. године пензије повећају
за четири до пет одсто.
Он објашњава да би то повећање било нешто мање од збирног раста БДП и инфлације, како би
се постепено ишло ка достизању циљаног учешћа пензије од 11 процената БДП. Сада оно
износи 12, што је неодрживо високо, и оно се великим делом финансира из буџета. Према
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његовом мишљењу, када учешће пензија достигне 11 одсто БДП и када се смањи учешће буџета
у њиховом финансирању, било би пожељно да се кретање пензија усклађује с кретањем плата и
инфлације.
- За повећање пензија од четири до пет одсто било би потребно додатних 20-25 милијарди
динара у току наредне године - каже наш саговорник. - С обзиром на то да би реалне пензије
расле слично као што расте привредна активност, новац за њихово увећање би се обезбедио
већим делом из пензијских доприноса, док би се приближно трећина потребних додатних
средства обезбедила из других пореских прихода, односно из буџета.
УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ Прво да је врате на претходно стање
УДРУЖЕЊЕ синдиката пензионера Србије сматра да не може бити никаквог "озбиљног"
повећања пензија док се чекови не врате на ниво од пре две и по године.
- Тренутно има пара за све само нема за пензије - каже Милорад Вујасиновић из УСПС.
- Наравно да треба да се улаже у два најважнија стуба - здравство и образовање, али држава
мора и најстаријима да врати оно што им је одузела. Не признајемо никакво повећање док нас
држава не обештети за две и по године с каматом, врати чекове на претходно стање, па тек онда
можемо разговарати о повећању. То значи да нам законски врати оно што је незаконски узела.
Проф. Арсић наглашава да би чекови "дебљи" за више од пет процената у већој мери морали да
се финансирају пореским приходима или кредитима, а ни једно ни друго није дугорочно
одрживо.
И министар за рад Александар Вулин обећава да ће живот пензионера бити побољшан и да ће
већ до краја године пензије бити увећане. Међутим, колико ће повећање уследити, није рекао.
- Обезбедили смо да пензије исплаћујемо из реалних извора. Године 2012. оне су биле дотиране
од стране државе са 48, а ове године са свега 35 процената. Зато што имамо веће доприносе,
сада можемо да рачунамо и да ће чекови бити већи до краја године - каже Вулин.
Министар наглашава да су и предстојеће измене Закона о ПИО и укидање пенала за старије од
65 година резултат позитивних кретања у овој области и да држава Србија сада има новца и
жели да се одужи пензионерима. Он објашњава да је премијер пре годину дана издао упутство
његовом министарству да почне преговоре са ММФ-ом око укидања пенала и да ће то сада
уродити плодом.
- Пензионери су због њих могли да имају умањење и до 20 одсто - каже Вулин. - То ће сада бити
укинуто, те ће са навршених 65 година пензионери моћи да примају пун износ пензија. То
тражи измену закона, која ће бити завршена до лета, а њима ће бити обухваћено и укидање
привремених решења за пензије, као и решавање проблема пољопривредних пензија.
Према његовим речима, закон који обухвата укидање пенала биће у скупштинској процедури
већ за неколико месеци, а ПИО фонд ће аутоматски спроводити измене закона.

Вујовић: Држава остварила успех у борби против сиве економије
Извор:Танјуг
Држава је остварила успехе у сузбијању сиве економије, али и на спровођењу контроле,
инспекцијског рада и мотивисању свих да поштују закон, изјавио је министар финансија
Душан Вујовић
Држава је остварила успехе у сузбијању сиве економије, а приметно је побољшање на плану
спровођења контроле, инспекцијског рада и мотивисању свих да поштују закон и плаћају
порез, изјавио је министар финансија Душан Вујовић.
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"Успеси су добри, неке активности које смо предузели су биле једнократне попут наградне игре
са фискалним рачунима, а константован је и напредак у раду инспекцијских служби", рекао је
Вујовић после седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве
економије.
На седници је усвојен Извештај о спровођењу националног програма за сузбијање сиве
економије за прошлу годину и усвојен акциони план за наредну годину.
Вујовић је оценио да је сарадња са НАЛЕД-ом и свим државним структурама била успешна.
"Ја сам додао једну иницијативу, да покушамо да просиримо цео програм на смањење уцешћа
кеша у привреди и да тиме смањимо простор за цветање сиве економије", истакао је министар
финансија.
Вујовић је рекао да је циљ да се повећањем легалне економије повећа пореска база и да се
смањи порески терет.
ВУЛИН: У ПРВА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОТКРИВЕНО 8.065 РАДНИКА НА ЦРНО
Од 1. јануара до краја априла Инспекторат за рад спровео је 16.590 надзора и пронашао 8.065
радника на црно, од којих је, на основу решења инспектора рада, њих 7.579 запослено, изјавио
је министар за рад Александар Вулин.
Вулин је, након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве
економије, рекао да надлежни проверавају код послодаваца да ли задржавају ове раднике и да
ли воде рачуна о својим законским обавезама.
"Прошле године је тај резултат био веома добар, па је код поновно контролисаних послодаваца,
код којих смо пронашли више од три непријављена радника, 74 одсто њих је задржало раднике
које смо пријавили, у складу са законом", рекао је Вулин.
Он је поручио да ће Инспекција рада, као и комплетно министарство које води наставити са
борбом против сиве економије.
Вулин је додао да очекује да ће ове године бити донети Закон о раду преко агенција и, можда
најважнији закон за борбу против сиве економије, Закон о сезонском раду.
"Претпостављамо да у пољопривреди на сезонском раду без икакве пријаве ради око 300.000
људи. Овим законом било би омогућено њихово пријављивање, али и послодавцу да буде
заштићен од свега што може да се деси када је у питању сезонски рад и рад уопште", додао је
Вулин.
БРНАБИЋ: ВЛАДА, ПРИВРЕДА И ГРАЂАНИ ЗАЈЕДНО ПРОТИВ СИВЕ
ЕКОНОМИЈЕ
Највећи успех наградне игре ''Узми рачун и победи''је заједничка борба владе, привреде и
грађана против сиве економије, рекла је министарка за државну управу и локалну самоуправу,
Ана Брнабић.
Она је након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве
економије истакла да 94 одсто грађана Србије подржава борбу против сиве економије, што је
најбољи резултат у последње три године.
"У првом кварталу 2017. забележен је раст укупног промета евидентираног преко фискалних
каса од 7,64 одсто у односу на исти период прошле године, а највећи скок од 33,84 одсто
забележен је код тзв. малих обвезника фискализације код којих је сива економија и
најзаступљнија", истакла је Брнабић.
Она је додала да је у само шест сектора које је посматрала Пореска управа остварен раст
промета од 91 милијарди динара.
"То би значило да је наградном игром и осталим активностима владе и партнера, у првих три
месеца 2017. остварено додатних девет милијарди динара односно 73 милиона евра прихода у
буџет", рекла је Брнабић.
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Она је додала да је ово била једниствена наградна игра у свету јер су учествовале и локалне
самоуправе, као и да ће за 12 најбољих локалних самоуправа у којима је фискална дисциплина
била највећа бити обезбеђене вајфај зоне са бесплатним интернетом.
"За првих пет локалних самоуправа влада Србије је обезбедила фонд од 100.000 евра, за сваку
по 20.000 евра, за пројекте за које буду гласали грађани и тиме сви настављамо борбу против
сиве економије", закључила је Брнабић.

Синдикат РТС Независност замрзнуо штрајк упозорења
Извор:Танјуг
Одлука је донета на молбу миритеља као "гест добре воље" док трају преговори, док захтеви
остају исти и односе се на повећање зарада, уз стално запослење хонорарних сарадника
Синдикат РТС "Независност" одлучио је да одложи штрајк упозорења, односно једносатну
обуставу рада која је била заказана за данас у 13 сати, након почетка преговора са управом РТСа око штрајкачких захтева који се воде пред Републичком агенцијом за мирно решавање
радних спорова.
Одлука о замрзавању штрајка упозорења донета је на молбу миритеља из Агенције Живка
Кулића, а као "гест добре воље" док трају преговори, саопштио је тај Синдикат
Синдикат је прошле седмице одлучио да ступи у штрајк упозорења, али је истовремено, поднео
предлог за поступак пред Агенцијом.
Први састанак са послодавцем у присуству миритеља из Агенције обе стране у спору изнеле су
своја виђења и аргументе о штрајкацким захтевима, а следећа сесија преговора заказана је за
четвртак.
Штрајкацки одбор синдиката „Независност“ је најавио да ће снажно заступати своје чланство и
тражити испуњење својих захтева, а да ће у случају да захтеви не буду испуњени или да код
друге стране у преговорима уочи опструкцију преговора, одмах приступити организацији и
заказивању новог штрајка.
Синдикат захтева враћање 10 одсто од зарада и потписивање споразума о динамици исплате
тих 10 одсто из претходног периода.
Захтева и повећање зарада кроз измену Колективног уговора код послодавца - повећањима
која се односе на цене рада, топлог оброка и регреса, као и корекцију коефициената за поједина
занимања.
Захтева се и учешће синдиката у изради нове Систематизације и организације РТС, као и
пријем у сталних радни однос свих хонорарних сарадника.
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Вујовић о смањењу пореза на рад: Знаћемо у октобру
Извор:Танјуг
Размишљамо о смањењу пореза на рад, изјавио је данас министар финансија Душан Вујовић
додајући да ће се тек некон трећег квартала, кад буде припремљен буџет за наредну годину,
знати да ли за то има простора и да ли ће се и које мере предложити како би се растеретила
привреда.
Он је, одговарајући на питање новинара да ли се у причи о смањењу намета на рад, на шта се
привреда углавном жали, отишло даље од најаве и да ли привредници могу да очекују
смањење пореза и доприноса, рекао да је реално да цифре, када реч о буџету за наредну годину,
буду познате половином октобра.
„Тек кад будемо поцели да склапамо буџет за следећу годину имаћемо основу да укрстимо
податке са анализама о могућем смањењу појединих облика оптерећења на рад и других
облика пореза и да тек тада предложимо мере које ће бити одрживе 2018. године, а и надаље”,
објаснио је Вујовић.
Министар је указао да, када је започет трогодишњи програм фискалне консолидације, Влада
Србије је себи поставила циљеве на обе буџетске стране - приходној и расходној.
„Имали смо циљ да остваримо добар резултат и да смањимо трошкове који су прецизирани у
буџету, али и да повећамо приходе”, наводи он.
У тренутку када приходи буду стабилни и на вишем нивоу, додаје, тако да и Влада Србије и
међународне организације могу да верификују ниво прихода, тек тада наступа следећа фаза –
да се систематски смањује оптерећење у привреди.
„Свака мера мора да буде пажљиво одвагана, да не угрози приход и да пружи могућност
инвеститорима и привреди уопште да имају мање трошкове рада, да повећавају број
запослених и да то буде један од главних извора привредног раста”, рекао је он.
Министар је рекао да се о томе већ разговара, а када ће бити завршен тај циклус разговора,
очекује да ће се знати половином октобра, кад Влада буде имала цифре о остварењу буџета за
ову годину и у припреми буџет за 2018.
„Недавно смо имали и две техничке мисије ММФ-а и радили смо паралелне анализе, које су
обухватале приходну и расходну страну буџета, и на основу тога сматрамо да постоји простор
да се разговара озбиљно о смањењу оптерећења и да се преиспитају нивои појединих пореских
инструмената”, рекао је Вујовић.
Он је подсетио да су пре неколико година прилагођене навише поједине пореске стопе,
повећан је степен добровљног плаћања пореза, што се осетило на приходој страни, па би могли
да се преиспитају неки инструменти и појефтине.
„Укратко, радимо на томе. Не желимо да прекорачимо границе онога што је могуће и одрживо
на дужи рок, јер тиме шаљемо сигнал свима, али не одсутајемо од тога да одразимо остварене
резултате на страни прихода и на страни трошкова”, рекао је Вујовић.
Вујовић је, упитан у вези са боравком делегације Србије на челу са премијером Александром
Вучићем и учешћа на Форуму „Појас и пут за међународну сарадњу” у Кини и шта Србија
добија од „пута свиле”, рекао да ће сви детаљи о томе шта је урађено и договорено бити познати
по повратку делегације.
Он је објаснио да је на влади договорено да министарство којим руководи евидентира све
иницијативе које су на столу, све што је урађено, како би се видело како то све утиче на наш
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програм комплетирања инфраструктуре, повећања производних капацитета, привредног раста
са једне стране, али и такође, са друге, које обавезе из тога проистичу.
Министар је рекао да ће се сагледати све стране реализације тих пројеката и касније њихове
експолатације и истовремено и сервисирање обавеза које су са тим повезане.
„Министарство брине о тој страни укупне повезаности и одрживости програма”, подвукао је
Вујовић и навео да ће о детаљима медији моћи да разговарају и боље се упознају са актерима
који су директно учествовали у потписивање тих споразума.

Најнижа незапосленост у Британији у последње 42 године
Извор:АФП/Танјуг

ЛОНДОН - Стопа незапослености у Британији је пала на 4,6 одсто, што је најнижи ниво за 42
године, показали су данас објављени званични подаци.
Стопа незапослености је у три месеца завршно са мартом „склизнула” на 4,6 одсто са 4,7 одсто
из квартала завршеног у фебруару, наводи се у саопштењу британске Канцеларије за
статистику (ОНС), а преноси агенција Франс прес.
У прва три месеца, регистровано је 1,54 милиона незапослених лица, што је за 152.000 мање у
односу на исти период прошле године, док је број запослених порастао за 122.000 на
рекордних готово 32 милиона људи, наводи ОНС.
Ипак, стопа раста зарада је била слаба, што је умањило наде да ће Банка Енглеске у скоријем
року подићи кључну каматну стопу.
„Фантастичан раст запослености није довољан да прикрије пад реалних зарада који већ
угрожава потрошњу, због чега не очекујемо подизање каматне стопе пре 2019. године”,
поручује економиста банке ИНГ Џејмс Смит, јавља АФП а преноси Танјуг.

ВИШЕ ОД 100.000 ЉУДИ у Србији ради без права на одмор, боловање
и породиљско, а све ПО ЗАКОНУ
Аутор:С. Тодоровић
Процене су да више од 100.000 људи у Србији су радници "на лизинг", односно да су до посла
дошли тако што су их специјализоване агенције изнајмиле послодавцима. Званичних података
колико људи на овај начин зарађује за живот нема, али како кажу у синдикатима,
изнајмљивање радне снаге је све чешћа пракса послодаваца.
Овај начин запошљавања није противзаконит, иако запослени не знају колико дуго ће радити,
зарада им је често испод минималца, а немају топли оброк, боловање, годишњи одмор, ни
породиљско. Ниједан пропис у Србији за сада се не бави овом облашћу, док је у Европи рад на
лизинг уграђен у законодавство. С тим у вези, Међународна организација рада је усвојила
конвенцију коју је и Србија изгласала у скупштини 2013, али одговарајући закон још није
донела.
Како најављују из Министарства рада, тренутно раде на закону о агенцијама.
Фирме које "изнајмљују" раднике немају обавезе према њима
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Истовремено, рад на лизинг узима све више маха. Неки подаци показују да је таквих радника у
Србији око 100.000. Запошљавање на овај начин заступљено је у скоро свим секторима. Има их
у металској, хемијској индустрији, енергетици... Профили радника су толико широки, да
радника на лизинг има и међу програмерима, грађевинцима, па све до глумаца и запослених у
кол центрима.
Бранислав Чанак, некадашњи председник Уједињених гранских синдиката "Независност" каже
да фирме које изнајмљују раднике на лизинг немају никакву обавезу према њима.
- Ти радници немају право колективног уговарања нити синдикалног организовања, често
немају викенд, а уз десеточасовно, па чак и петнаесточасовно радно време у случају повреде
није регулисано ко ће им платити одштету. Није контролисана безбедност на раду, нити
опасност од професионалних обољења, мајкама није плаћено породиљско, а обично су упола
мање плаћени од радника на истим пословима у другим фирмама и неретко раде много слабије
плаћене послове од оних за које су образовани - каже Чанак.
Министарство: То одавно желимо да променимо, али...
У Министарству за рад кажу за "Блиц" да они покушавају још од 2003. године да се рад преко
агенција уреди, али да нису имали подршку синдиката.
- Закон о раду познаје само уговорни однос између послодавца и запосленог, тако да не уређује
рад запослених преко "агенција за привремено запошљавање". То одавно желимо да
променимо, да би обезбедили заштиту агенцијских радника и увели у ред у раду оваквих
послодаваца. Сада смо добили подршку синдиката који су се раније противили законском
уређивању рада преко агенција. У току је припрема Закона о раду преко агенција за
привремено запошљавање, којим ће се увести ред у овој области и максимално заштитити
агенцијски радници. Приводимо крају рад Радне групе на изради Закона о раду преко агенција
за привремено запошљавање, којим ће се агенцијским запосленима обезбедити једнака зарада
и други основни услови рада, као што је радно време, одмори, одсуства, безбедност и здравље
на раду, и други услови рада који се примењују на запослене које непосредно запошљава
послодавац – корисник - објашњавају у Министарству за рад.
Они тврде да немају прецизне информације колико постоји фирми које се баве радницима на
лизинг, јер се, према Закону о привредним друштвима, делатности које друштво обавља не
морају регистровати.
- Што се тиче регистрованих агенција за запошљавање, у складу са Законом о запошљавању, до
сада су укупно регистроване 93 агенције, и то за посредовање у запошљавању, а неке од њих,
као остале делатности обављају и уступање радника - објашњавају у Министарству.
Они кажу да знају да су у најгорем положају они који су ангажовани на привременим и
повременим пословима непосредно од стране послодавца или преко агенција, других правних
лица или омладинских задруга, јер немају права која се гарантују запосленима. Новим законом
предвиђа се да агенције могу само да закључе уговор о раду, а не и друге уговоре са лицима које
упућују на рад код другог корисника, као и да им обезбеде услове рада које имају и остали
запослени код тог корисника.
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Питић: Привреда максимално подржава сузбијање сиве економије
Извор:Танјуг
Привреда максимално подржава напоре да се сузбије сива економија јер нам је жеља да
радимо у окружењу које је конкурентно и равноправно за све, рекао је данас председавајући
Савеза за фер конкуренцију НАЛЕД-а, Горан Питић.
Он је након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве
економије рекао, да је урађен нацрт акционог плана и приоритети за ову и наредну годину
имајући да су оне проглашење годинама борбе против сиве економије.
- Имамо четири циља то су, оснажење и побољшање надзора токова сиве економије,
унапређење фискалног система, као и питање парафискалних намета - рекао је Питић.
Он је додао да на основу последњих података данас говоримо о скоро 400 непорескх намета, од
којих су парафискални скоро 250, што значи да привреду интересује предвидивост и
равноправност у условима пословања.
- Очекујемо да се као проритет постави израда регистра накнада и свих облика намета који би
требао на тај начин да обезбеди предвидивост у пословању привреде - истакао је Питић.
Он је казао да је важно и обезбедити олакшице и стимулисање новог запошљавања
најосетљивијих група посебно младих и почетника.
- Ту је и питање подизања свести, све акције су усмерене и имају ефекта, комбинованим радом
сви идемо у правцу сманивања сиве економије - рекао је Питић.
Он је најавио да ће Савез за фер конкурецнију радити истраживање о анализи обима сиве
економије, јер су последњи подаци из 2010. године што ће бити нови обухват који ће показати
колико је успешно спровођење мера.
- Агенда је велика, има 18 мера са 107 активности и захтева велику координацију, али мислим
да заједничким радом привреде и државних институција можемо да направимо помак закључио је Питић.
Како је саопштено из НАЛЕД-а, координационо тело за усмеравање активности на сузбијању
сиве економије Владе Републике Србије усвојило је данас нови Акциони план за 2017. и 2018.
који предвиђа повећање броја мера и интензивирање активности ресорних институција на
смањењу обима нелегалне трговине, непријављеног рада и утаје пореза.
Фокус новог Акционог плана биће успостављање ефикаснијег надзора над токовима у сивој
зони, унапређење функционисања фискалног система и смањење административног
оптерећења за привреду и градане, а једна од новина су мере за јачање капацитета Пореске
управе.
У циљу унапређења фискализације и проширења обухвата предвиђена је израда новог закона о
фискализацији чија би примена стартовала у 2018. и увела већу правичност на тржишту,
смањила административне и техничке трошкове привреди и повецала ефикасност у контроли
плаћања ПДВ-а.
Координационо тело усвојило је данас и резултате на сузбијању сиве економије у прошлој
години.
Закључено је да је највећи допринос бољој наплати пореских прихода за 122 милијарде динара
у односу на 2015. дало спроводење мера Националног програма за ефикасно поступање
инспекцијских органа и Пореске управе.
Наплата ПДВ-а већа је за 37,5 милијарди динара (реални раст 7,8 одсто), акциза за 29,8
милијарди (11,4 одсто) и пореза на доходак градана за 8,3 милијарди (4,5 одсто).
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УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН Нових 107 мера за сузбијање сиве
економије
Извор:Бета

Координационо тело Владе Србије за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
усвојило је данас нови Акциони план који предвиђа повећење броја мера на смањењу
нелегалне трговине, непријављеног рада и утаје пореза.
Нови Акциони план за 2017. и 2018. предвиђа повећање броја мера и интензивирање
активности ресорних институција на смањењу сиве економије, саопштено је после седнице тог
тела.
Фокус новог Акционог плана "који сада има 107 мера, биће успостављање ефикаснијег надзора
над токовима у сивој зони, унапређење функционисања фискалног система и смањење
административног оптерећења за привреду и грађане", наводи се у саопштењу.
Како је саопштила Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), једна од
новина јесу мере за јачање капацитета Пореске управе.
Приоритети Акционог плана у другој половини ове године биће израда софтвера е-инспектор,
који ће уједначити поступање инспекцијских органа.
Ту спада и спровођење заједничких обука тужилаштава и инспекција ради ефикаснијег
процесуирања и санкционисања пословања у сивом, наводи се у саопштењу.
Посебна пажња у Акционом плану посвећена је најосетљивијим групама, младима и
незапосленим почетницима у пословању.
Како би им се олакшало покретање бизниса и легално пословање, предвиђена је израда
подстицаја, као и измена система паушалног опорезивања.
У циљу унапређења фискализације и проширења обухвата предвиђена је израда новог закона о
фискализацији чија би примена почела у 2018.
Примена тог закона би увела већу правичност на тржишту, смањила административне и
техничке трошкове привреди и повећала ефикасност у контроли плаћања пореза на додату
вредност (ПДВ), додаје се у саопштењу.
Координационо тело усвојило је данас и резултате на сузбијању сиве економије у прошлој
години.
Закључено је да је највећи допринос бољој наплати пореских прихода за 122 милијарде динара
у односу на 2015. дало спровођење мера Националног програма за ефикасно поступање
инспекцијских органа и Пореске управе.
Наплата ПДВ-а већа је за 37,5 милијарди динара (реални раст 7,8 одсто), акциза за 29,8
милијарди (11,4 одсто) и пореза на доходак грађана за 8,3 милијарди (4,5 одсто).
Током прошле године у 245.392 инспекцијске контроле откривено је 3.656 нерегистрованих
фирми.
Инспекторат за рад током 53.069 надзора затекао је 19.472 особе које раде на црно након чега је
за 90 одсто њих заснован радни однос.
Оцењено је и да неопходно предузети додатне активности на решавању проблема неформално
запослених којих је у последњем кварталу 2016. било око 570.000, од чега две трећине ради у
пољопривреди.
У циљу регулисања њиховог статуса, Министарство за рад заједно с Министарством
пољопривреде, НАЛЕД-ом и ресорним државним органима покренуо је израду закона о
сезонском раду у пољопривреди.
Грађани су се охрабрили да чешће пријављују неиздавање фискалних рачуна тако да је број
пријава у првом кварталу скочио за 47,3 одсто у односу на исто тромесечје 2016, а нарочито у
марту (88,55 одсто).
12

Порески инспектори су уочили за четвртину мање неправилности у издавању рачуна приликом
контрола радњи и привремено су затворили мање објеката (пад од 7,14 одсто), пише у
саопштењу.

РАДНИ ВЕК У СИНДИКАТУ Милена Вимић из Зворника рођендан
слави на протестима
Аутор:Раде Јокић

Милена Вимић из Зворника свој радни век провела је у борби за радничка права.
Од првих радних дана била је активна у синдикату, а на званичну функцију ступила 1992.
године од када је све до 2009. године обављала мандат председника Синдиката општине
Зворник.
Од времена реформе унутар Савеза синдиката РС, односно 2009. године, она је већ други
мандат за редом на функцији извршног секретара за регију Бирач.
Занимљиво је да је Вимићева рођена на 1. мај, па је тако последњих 15 година свој рођендан
прослављала на протестима.
За „ЕуроБлиц“ прича да је упамтила доста лепих тренутака и дружење радника пре рата, а
касније пуно лоших почевши од приватизације, претњи њој и члановима њене породице, до
оставки које њене колеге нису прихватале, већ су је увек враћале на функцију.
- Улога синдиката у ратним и поратним годинама је била да прикупља хуманитарну помоћ и да
сарађује са синдикалним организација из Србије и Црне Горе како би помогли људима који не
раде. Тек након рата, захваљујући организационој помоћи синдиката из Србије ми полако
успостављамо своје организације, добијамо све више чланства и боримо се за права радника.
Било је то време притисака на нас и ниподаштавања синдиката, али смо опет опстали - прича
Вимићева.
Она је додала да је најтежи период било време приватизације.
- Само у том периоду Зворник је остао без петнаестак предузећа. Трудили смо се да људи остану
да раде, без обзира на власничку структуру, али су нове газде чиниле све да упропасте
предузећа која су купили. Стога, мислим да је највећи успех синдиката био тај што смо се
изборили да радници након стечаја има своја права - сматра Вимићева, која је три пута због
притисака нудила оставку на своју функцију.
- Било је пуно претњи, не само мени него и члановима моје породице. Просто поједини
власници нису веровали да ћу у јавности рећи шта раде радницима, а радили су свашта,
односно све што су хтели само да обесправе радника и да му не дају оно што му по закону
припада. Стога сам три пута давале оставке, али су ме колеге увек враћале и давале подршку,
чега се увек сетим са емоцијама - истиче Вимићева. Поводом симболике да дан свог рођења
прославља углавном на улици и са паролама у рукама, Милена каже да јој колеге посебно тај
честитају.
- И ове године рођендан сам провела на протестној шетњи у Бањалуци. Раније је први мај био
парадни, празнични, а данас радници немају шта да славе. Драго ми је што ме сете колеге са
којима сам раније сарађивала, па ми честитају рођендан и у шали кажу да цео свет слави мој
рођендан - са смехом прича Вимићева. Додаје да је синдикат кроз своју организациону
структуру и људске ресурсе успео да постане равноправан у преоговорима са послодавцима те
да бројка од најмање 120.000 чалнова то и доказује.
Милена Вимић ће у септембру месецу испунити услове за одлазак у заслужену пензију.
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- Немам неке посебне планове нити хобије да бих се њима бавила, али ни имање да га
обрађујем. Планирам да се посветим породици, али и да својим искуством помогнем свим
колегама који буду тражили савет у борби за своја радничка права - каже Вимићева.

Увећани порески приходи, смањен број радника на црно
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Укупни порески приходи државе у 2016. години били су 1.586 милијарди динара и
реално су већи 7,2 одсто у односу на 2015, пре свега захваљујући повећаној наплати пореза на
додату вредност, акциза и пореза на доходак грађана, саопштено је после данашњег састанка
Координационог тела Владе Србије за спровођење националног програма борбе против сиве
економије, на ком је речено и да је број радника на црно смањен у прва четири месеца.
Министар државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић рекла је на конференцији за
новинаре да је, захваљујући пре свега наградној игри "Узми рачун и победи", у првом
тромесечју ове године забележен раст промета евидентираног преко фискалних каса.
Раст је забележен за 7,64 одсто у односу на исти период 2016.године.
Притом је највећи раст, од 33,88 одсто, забележен код такозваних малих обвезника
фискализације, код којих је сива економија најзаступљенија.
Вулин: У прва четири месеца откривено 8.065 радника на црно
Од 1. јануара до краја априла Инспекторат за рад спровео је 16.590 надзора и пронашао 8.065
радника на црно, од којих је, на основу решења инспектора рада, њих 7.579 запослено, изјавио
је министар за рад Александар Вулин.
Вулин је, након седнице координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве
економије, рекао да надлежни проверавају код послодаваца да ли задржавају ове раднике и да
ли воде рачуна о својим законским обавезама.
Прошле године је тај резултат био веома добар, па је код поновно контролисаних послодаваца,
код којих смо пронашли више од три непријављена радника, 74 одсто њих је задржало раднике
које смо пријавили, у складу са законом, рекао је Вулин.
Он је поручио да ће Инспекција рада, као и комплетно министарство које води наставити са
борбом против сиве економије.
Вулин је додао да очекује да ће ове године бити донети Закон о раду преко агенција и, можда
најважнији закон за борбу против сиве економије, Закон о сезонском раду.
Претпостављамо да у пољопривреди на сезонском раду без икакве пријаве ради око 300.000
људи. Овим законом било би омогућено њихово пријављивање, али и послодавцу да буде
заштићен од свега што може да се деси када је у питању сезонски рад и рад уопште, додао је
Вулин.
Вујовић о смањењу пореза на рад: Знаћемо у октобру
Размишљамо о смањењу пореза на рад, изјавио је данас министар финансија Душан Вујовић,
додајући да ће се тек некон трећег квартала, кад буде припремљен буџет за наредну годину,
знати да ли за то има простора и да ли ће се и које мере предложити како би се растеретила
привреда.
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Он је, одговарајући на питање новинара да ли се у причи о смањењу намета на рад, на шта се
привреда углавном жали, отишло даље од најаве и да ли привредници могу да очекују
смањење пореза и доприноса, рекао да је реално да цифре, када реч о будзету за наредну
годину, буду познате половином октобра.
Тек кад будемо поцели да склапамо буџет за следећу годину имаћемо основу да укрстимо
податке са анализама о могућем смањењу појединих облика оптерећења на рад и других
облика пореза и да тек тада предложимо мере које ће бити одрживе 2018. године, а и надаље,
објаснио је Вујовић.
Министар је указао да, када је започет трогодишњи програм фискалне консолидације, Влада
Србије је себи поставила циљеве на обе буџетске стране - приходној и расходној.
Имали смо циљ да остваримо добар резултат и да смањимо трошкове који су прецизирани у
буџету, али и да повећамо приходе, наводи он.
У тренутку када приходи буду стабилни и на вишем нивоу, додаје, тако да и Влада Србије и
међународне организације могу да верификују ниво прихода, тек тада наступа следећа фаза да се систематски смањује оптерећење у привреди.
Свака мера мора да буде пажљиво одвагана, да не угрози приход и да пружи могућност
инвеститорима и привреди уопште да имају мање трошкове рада, да повећавају број
запослених и да то буде један од главних извора привредног раста, рекао је он.
Министар је рекао да се о томе већ разговара, а када ће бити завршен тај циклус разговора,
очекује да ће се знати половином октобра, кад Влада буде имала цифре о остварењу буџета за
ову годину и у припреми буџет за 2018.
Недавно смо имали и две техничке мисије ММФ-а и радили смо паралелне анализе, које су
обухватале приходну и расходну страну буџета, и на основу тога сматрамо да постоји простор
да се разговара озбиљно о смањењу оптерећења и да се преиспитају нивои појединих пореских
инструмената, рекао је Вујовић.

Међу 100 највећих дужника петина из Војводине
Аутор:Љ. Малешевић
На листи Народне банке Србије од 100 највећих предузећа- дужника у Србији која су на крају
прошлог месеца била у блокади због високих дугова, 20 је из Војводине, односно свако пето
предузеће.
Највећи дужник, у делу принудне наплате ове листе Народне банке Србије је „Ладинвест”
Београд, блокиран, без камате, због 3.701.362.531 динар. Одмах иза њега су „Застава камиони”
Крагујевац с блокадом од 3.292.177.034,05 динара.
На трећем месту „топ-листе” од 100 предузећа с највећим износима блокаде 30. априла ове
године била је Агенција за кризни менаyмент ДОО Нови Сад с дугом, без камате, од
3.255.257.067,14 динара. То предузеће има 3.024 неликвидна дана.
На десетом месту је „Унихемком фарма” ДОО Нови Сад с дугом од 2.091.095.786,89 динара, а
има 2.057 неликвидних дана.
„Борба” у блокади 4.261 дан
Међу 100 предузећа која у принудној наплати НБС-а НИП „Борба” АД с дугом од
1.230.457.582,59 динара највише је дана у блокади – чак 4.261. „Вицешампион” по броју дана у
блокади је „Суперјаје” ДОО Инђија – 3.113 с дугом од 575.615.562 динара.
Одмах иза ње по износу блокаде, то јест дуга, јесте „Боровица-транспорт” ДОО Рума с дугом од
2.055.589.324,61 динара, који има 1.713 неликвидних дана. „Дунав група – агрегати” АД Нови
Сад има дуговања од 1.899.829.431,84 динар и 1.462 неликвидна дана. АД „Војводинапут–
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Бачкапут” Нови Сад је у принудној наплати због дуга од 1.762.298.821,95 динар и 699
неликвидних дана, а одмах иза њега је АД „Војводинапут” Зрењанин, које има 1.734.875.846,13
динара и чак 1.720 неликвидних дана. „Азотара” ДОО Суботица на крају прошлог месеца била
је блокирана због дуга од 1.636.351.967,04 динара и 1.036 неликвидних дана.
На листи принудне наплате НБС-а из Војводине су и „Сархем” ДОО Нови Сад, „Ла верва” ДОО
Нови Сад, Тржни центар НС, Акционарско друштво Фабрика коже Рума, „Интеркомерц аграр”
ДОО Нови Сад, „Лукс ин аграр” Крчедин, „Унибел” ДОО Нови Сад, „Еко-брас метал” ДОО Нови
Сад, „Суперјаје” ДОО Инђија и „Сремски путеви” ДОО Рума. Тако, рецимо, АД Фабрика коже
Рума има дуг, без камате, од 1.020.078.041,76 динара и налази се у 1.911 неликвидних дана.
Предузеће “Сремски путеви” ДОО из истог сремског града нашли су се на овој листи на
претпоследњем месту са дугом од 537.747.847,65 динара и 1.720 неликивидних дана.

Одржан штрајк упозорења на РТВ
Пише:ФоНет

Синдикат Независност РТВ одржао је данас једносатни штрајк упозорења, захтевајући враћање
"незаконито отетих" 10 одсто са плата запослених у РТВ и заснивање сталног радног односа за
скоро 200 људи који су ангажаовани преко посредничке агенције, иако годинама раде у тој
кући, јавља портал Аутономија.
Повереник Синдиката Независност у РТВ Дарко Шпер објашњава да су "разлози за штрајк
економске природе".
"Скинуто нам је 10 одсто са плата одлуком Владе Србије, а нисмо успели да надјемо законско
решење које би то оправдало у нашем случају. Стога сматрамо да је то незаконито и тражимо да
нам се врати сав одузет новац ретроактивно", поручио је Шпер.
Синдикат је од пословодства затражио и потписивање споразума о динамици исплате тих 10
одсто, повећање зарада кроз измену колективног уговора у РТВ за поједине категорије
запослених, као и повећање износа за топли оброк и регрес.
Шпер је рекао да су представници штрајкачког одбора у уторак примљени на разговор код
заменика генералног директора РТВ Јожефа Клема, али да се на том састанку руководство РТВ
изјаснило да није надлежно за захтеве штрајка, осим када се ради о повећању регреса и топлог
оброка радницима.
"Обећано је да ће већ следеће недеље недеље руководство изаћи са предлогом повећања ове две
ставке. Како је речено, остали захтеви неће бити решавани са послодавцем, јер је то, како су
нам рекли, питање за Владу Србије. Ако је тако, онда ћемо са њом и преговарати”, најавио је
Шпер.
Штрајк у РТВ подржали су представници синдиката Независност Српског народног позоришта
и покрајински одбор синдиката Независност.
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Охрабрујуће оцене ММФ-а и Светске банке
Пише:Дејан Јововић,економиста - научни саветник
* ММФ је потврдио прогнозу раста БДП-а Србије за ову годину од три одсто, док се
за 2018. предвиђа раст од 3,5 одсто. Када је реч о незапослености, ММФ
прогнозира да ће та стопа у овој години износити 16 одсто, док ће у 2018. пасти на
15,6 одсто
Пролећно заседање Међународног монетарног фонда и Светске банке (главне теме биле су
протекционизам, ниска продуктивност, политичка неизвесност, миграције и растуће каматне
стопе у САД) одржано је у сенци геополитичких тензија, неизвесности у вези са будућношћу
Европске уније и непредвидивог понашања новог америчког председника, наводи британски
лист Гардијан.
Улазак Доналда Трампа у Белу кућу изазвао је забринутост међународних институција, попут
ММФ-а, које страхују од новог таласа протекционизма. У страху да би Трамп, и други
популистички политичари широм света, могли додатно да успоре међународну трговину, ММФ
је упозорио на евентуалне последице протекционизма. ММФ је, уочи овогодишњег заседања,
побољшао прогнозу раста глобалне светске економије за 2017. са 3,4 на 3,5 одсто. Пројекција
раста бруто домаћег производа светске економије за 2018. годину задржана је на стабилних 3,6
одсто, наводи се у најновијем извештају ММФ-а "Перспективе светске економије".
Пројектоване стопе раста у 2017. и 2018. години очекују се у највећем делу света, мада ће у
већини развијенијих економија раст бити "пригушен", док ће се државе извозници сировина и
даље суочавати са потешкоћама, наводи се у документу.
ММФ је потврдио прогнозу раста БДП-а Србије за ову годину од три одсто, док се за 2018.
предвиђа раст од 3,5 одсто. Када је реч о незапослености, ММФ прогнозира да ће она у овој
години износити 16 одсто, а да ће у 2018. пасти на 15,6 одсто. "Позитивне оцене, које је Србија
добила захваљујући видном унапређењу економске слике, веома су охрабрујуће", изјавио је
шеф мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф на састанку са министром финансија Србије Душаном
Вујовићем, одржаном у Вашингтону. Он је такође нагласио да је повећање инвестиција у
приватном сектору, али и суфицит у буџету у првом тромесечју ове године, јасан показатељ да
је Србија добро дефинисала програм реформи, рачунајући и структурне. "Јасно је да се
договорене мере успешно спроводе и због тога ће ова међународна финансијска институција
наставити да пружа саветодавну и техничку подршку Влади Србије", нагласио је шеф мисије и
изразио позитивна очекивања у погледу предстојеће, седме ревизије кредитног аранжмана.
Српски министар финансија се, на маргинама скупа, састао и са представницима Међународне
финансијске корпорације (ИФЦ).
Он је том приликом истакао да подршка коју Србија добија од ИФЦ доприноси расту обима
кредита намењених малим и средњим предузећима, отварању нових радних места и
побољшању квалитета управљања у приватном сектору, додајући да ће приоритети у наредном
периоду бити да се пронађу нови начини како би ова међународна корпорација што
ефикасније подржала приватни сектор. Министар финансија сусрео се и са представницима
Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Светске банке. Потпредседник ЕБРД Алан Пилоу
рекао је да Србија оставља утисак стабилне и сигурне земље и да се у "политичком шуму који
постоји међу неким земљама Западног Балкана, Србија видно издвојила као острво
стабилности и доброг ослонца за цео регион". Похвалама се придружио и потпредседник
Светске банке за Европу и Централну Азију Сирил Милер, који је оценио да Србија сада има
увид у реалне могућности развоја, те да јој то помаже да прецизно дефинише приоритете у
наставку фискалног прилагођавања, јачању капацитета и ефикасности.
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На састанку са министром финансија и гувернером НБС Јоргованком Табаковић, заменик
извршног директора ММФ-а Тао Занг, казао је да је намера те финансијске институције да
настави са пружањем интензивне подршке Влади Србије. "У претходне три године инфлација
се кретала око два одсто, док су инфлациона очекивања добро усидрена. осим тога, дефицит
текућег рачуна снижен је у 2016. на око четири одсто БДП-а захваљујући снажном извозу роба
и услуга и био је у потпуности покривен приливом по основу страних директних инвестиција
које су достигле 5,5 одсто БДП-а. Од великог је значаја враћање поверења у локалну валуту, на
шта указује и динарска штедња, која је три пута већа него 2012", нагласила је гувернерка НБС.
Учесници скупа у Вашингтону изразили су очекивање да ће тренд смањивања учешћа дуга у
БДП да се настави што је, према оцени Вујовића, добар сигнал инвеститорима да улажу у
Србији. Он је истакао да нама, са становишта макро-монетарне и макро-фискалне политике,
нови формални аранжман са ММФ-ом није неопходан, али да би, посматрано у контексту
реформи, било добро да имамо програм који нас ставља у ситуацију да планирамо и да те
планове остварујемо. Што се тиче проблема појединих великих предузећа у Србији, министар
је рекао да је тешко на период орочен на 20 месеци планирати прецизну динамику разрешења
ситуације, јер то не зависи само од тих предузећа, или од државе, већ и од интереса
инвеститора, али и од административно-правних процедура. "Ја сам због тога замолио да
покушамо да будемо реални, како не бисмо морали да ревидирамо рокове. Понекад је боље
рокове дефинисати функционално него закуцати за конкретне датуме", став је српског
министра финансија који каже да започете реформе понекад изгледају као проблем Икара - не
сме да се лети ни преблизу Сунцу, ни преблизу таласима.

Привредни суд одлучује да ли ће Српска фабрика стакла отићи у стечај
Пише: М. Н. Стевановић

Пушица: Документа о дуговима су фалсификат, фабрика је измирила обавезе
Привредни суд у Крагујевцу сутра ће одлучити да ли Српска фабрика стакла иде у стечај под
теретом дуга већинском власнику, бугарској фирми Глас индустри, или ће наставити
пословање.
Захтев за увођење предстечајног поступка који је суд прихватио 4. маја ове године, поднео је
Вексилум Балкан, основан у Чачку пре три месеца као огранак бечког Веxиллум СБ, а
потражује укупно 47,3 милиона евра, а сумња се да иза тог потеза стоји власник Цветан
Василев, контроверзни бугарски бизнисмен са Интерполове потернице, који несметано ради у
Србији. Једна од верзија је и да се две струје високих функционера Српске напредне странке
боре за примат у фабрици.
Наиме, у образложењу захтева за увођење предстечајног поступка наводи се низ трансакција
током којих су обавезе параћинске стакларе "шетале" од 2015. године, када је у фабрику дошло
ново руководство након што је она по други пут продата фирми Глас индустри. Објашњава се
да је дуг настао јер су четири позајмице стакларе од власника, 2012. и 2013. године, доспеле на
наплату. Те обавезе је 25. марта 2015. откупила извесна фирма Риперс лимитед са Британских
Девичанских Острва, а пет дана касније новчана потраживања уступила је београдском Корп
инвестменту. Тај уговор је раскинут 1. октобра исте године, у тренутку када су чланови новог
Надзорног одбора, на челу са председником Милорадом Пушицом (чланом Главног одбора
Српске напредне странке) преузели управљање фабриком. У Корп инвестменту сто одсто удела
има фирма Митона, чија је власница ћерка Пушице, Ивана, а он је директор у оба предузећа.
Обавезе стакларе тако се опет враћају Риперс лимитеду, али само дан касније налазе новог
откупљивача, Стагиори лимитид из Републике Сејшели, где су доскоро биле "у мировању".
Почетком марта ове године откупљује их Вексилум Балкан и позивајући се на доспелост
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потраживања, у априлу подноси захтев за увођење предстечајног поступка, позивајући се на то
да СФС није у прилици да врши било какве исплате, будући да јој је рачун у блокади за износ
који прелази 600 милиона динара. Интересантно је да матични Веxиллум у Бечу као генерални
директор води Стефан Бенчев, иначе близак сурадник Василева, што је отворило сумњу да иза
захтева за отварање стечаја стоји власник фабрике.
- Документа на основу којих је Привредни суд у Крагујевцу покренуо предстечајни поступак,
фалсификат су и ако постоји правна држава, а ја верујем у своју државу, стечај данас неће бити
уведен - рекао је Пушица за Данас и додао да су "сва лица која су учествовала у креирању тих
папира сада предмет истраге бугарских органа". Он је најавио и да ће након рочишта одржати
конференцију за новинаре на којој ће разјаснити све околности које су, по други пут од кад је
ново руководство у октобру 2015. преузело управљање, фабрику довеле до предстечаја.
Према његовим речима, ново руководство је преузело фабрику која је имала 24 милиона евра
евидентираног дуга, а власник, Глас индустри, у члану 15 уговора гарантовао је да нема других
потраживања. Међутим, "испоставило се да су нас преварили" јер када је средином децембра
2015. Корпоративна трговинска банка, чији је главни акционар такође Василев, покренула
предстечај у Глас индустри, испливала су потраживања од стакларе "тешка" 71 милион евра.
- Када је Василев купио поново параћинску стаклару, он је од своје матичне фирме узео део
средстава за испуњење уговорних обавеза а други део је позајмио фабрици. То су средства која
сада потражује Вексилум, али ја тврдим да дуга нема и да је та обавеза исплаћена. Та
потраживања су током 15 месеци, колико је ново руководство преговарало са Корпоративном
трговачком банком и Глас индусти, откупљена, и дуга више нема. Он се не води ни у књигама
СФС-а нити код Народне банке Србије где су уписана сва девизна потраживања - каже Пушица
и додаје да су захтеву за стечај "кумовали" и неки руководиоци и службе из саме фабрике. Није
желео да потврди да ли има или не сазнања о томе да је заступник чачанског Вексилума близак
рођак једног од чланова надзорног одбора стакларе, такође високопозиционираног
функционера СНС-а. "И о томе ће бити речи на конференцији за новинаре", најавио је Пушица.
Он тврди и да није био у сукобу интереса због тога што је фирма његове ћерке, у којој је
директор, учествовала у откупу и преносу дугова стакларе.
- Ми смо једини имали хипотеку над СФС-ом по основу откупа дугова, и скинули смо је у корист
фабрике без надокнаде. Циљ нам је да фабрика ради, јер она то може и доказала је под новим
руководством, јер се плате измирују редовно, порези и доприноси плаћају у дан, а тржиште
шупљег стакла у Србији и окружењу расте - истиче он.
Запослени се такође надају да ће "држава увидети да има интереса да сачува фабрику са
традицијом дугом 110 година и са 820 запослених".
Пауновић: Општина нема могућност да реагује
Општинска власт нема могућности да у овом случају реагује на било који начин, с обзиром на
то да је приватизација окончана. Али, у органима Српске фабрике стакла налазе се људи који
тврде да имају одличне везе у Влади, тако да сам убеђен да ће они успети да предузму све мере
како би спасили фабрику - каже за Данас председник параћинске општине Саша Пауновић.
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Пао договор у Фалк Исту: Радници се вратили на посао
Пише: Љ. Буквић
Радници фабрике Фалк Ист у Књажевцу вратили су се јутрос на своја радна места после четири
дана штрајка.
– Њихови представници су успели синоћ касно у згради општине да се договоре са
пословодством италијанске компаније, које је обећало једнократну помоћ, али и испуњење свих
осталих захтева радника.
-Обећано је да ће сви радници добити новчану помоћ, они са најмањим примањима по 4.000
динара, други по 2.000 и 1.500 динара. Осим тога, договорено је да се чим стигне решење о
оснивању синдиката се разговара о колективном уговору – каже за Данас председник УГС
Слога Жељко Веселиновић.
У понедељак је чак 650 радника Фалк Иста потписало приступницу УГС Слога, а њихов
повереник је синоћ и преговарао детаље споразума, који су осим њега потписали и председник
општине, али и представник фабрике.
-Договорено је и да радници накнадно одраде четири дана, и то тако што ће радити једну
суботу месечно. Дане које су провели у штрајку неће им одбијати од плате. Обећали су да нико
неће сносити последице због обуставе рада, али и да ће радити на поправљању међуљудских
односа у фирми – истиче Веселиновић. Он каже да су се сви радници сложили са договором и
јутрос у пола девет вратили на посао.
Штрајк је почео у четвртак, дан након што је радницима исплаћена зарада за април, која је,
како тврде, била умањена за 5.000 динара. Радници су обуставили рад, а у понедељак их је на
капији фабрике дочекао списак на ком су били сви они који нису желели да потпишу да ће
почети да раде. Истог јутра у Књажевац је стигао повереник УГС Слога, а више од 600 радника
је потписало приступницу овом синдикату. Тог дана у фабрику је дошла и инспекција рада, а
како за Данас кажу у Министарству рада, инспектор из зајечарског одељења је дошао не по
позиву, већ зато што је на Фејсбуку видео да је рад у Фалк исту обустављен.
- Инспектор је утврдио да је у радном односу код послодавца 881 запослени, од чега 334 на
одређено време и 547 на неодређено време, а у време вршења надзора на раду било је присутно
207 запослених, који не учествују у прекиду рада - наводи се у одговору инспекције рада.
Инспектор је, између осталог, утврдио и да је прекид рада почео 11. маја, да је послодавац
пословођама доставио наредбу са списком запослених ради изјашњења - да ли учествују у
прекиду рада или настављају да раде и да је у понедељак донео одлуку којом се радницима
службе обезбеђења на улазу у пословни простор послодавца налаже да спроведу удаљење са
рада запослених према списку.
- Послодавац је 15. маја путем препоручене пошиљке започео достављање решења о удаљењу са
рада за 502 запослена и упозорење пред отказ уговора о раду, а у току надзора утврђено је да је
послодавац 10. маја запосленима исплатио зараду закључно са зарадом за април 2017. године истичу у Министарству рада.
Због тога што прекид рада није организован у складу са Законом, односно зато што није донета
Одлука о ступању у штрајк и није формиран штрајкачки одбор, инспектор рада у моменту
вршења надзора, како се наводи у одговору Данасу, није имао основа за поступање у складу са
Законом о штрајку.
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Како против сиве економије - мање кеша и мањи намети
Аутор:Војислав Стевановић
Координационо тело Владе Србије за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
усвојило је нови Акциони план који предвиђа повећење броја мера на смањењу нелегалне
трговине, непријављеног рада и утаје пореза.
Борба против сиве економије, сматрају у влади, даје резултате, али је она и даље је једно од
највећих оптерећења за српску привреду. Привредници кажу - висока оптерећења и много
парафискалних намета гурају фирме у сиву зону. Може ли се очекивати да држава смањи
намете?
Како смањити сиву економију, са трећине, на 15 до 20 одсто БДП-а? После састанка
Координационог тела Владе Србије задуженог за борбу против сиве економије, министар
финансија каже - један од начина је смањење учешћа готовине.
"Да тиме битно смањимо простор за цветање сиве економије. На Копаонику смо имали
неколико врло конкретних извештаја да је присуство кеша јако велико. Циљ је свима да се
повећањем легалне и формалне економије повећа и пореска база и да се тиме створи простор
да се смањи порески терет", наводи министар финансија Душан Вујовић.
Високе дажбине, привредици управо и виде као главни разлог високе стопе пословања у сивој
зони.
"Смањите порезе са отприлике 64 одсто, за 20 одсто, укините велики део парафискалних
намета, самим тим се ослобађа могућност да људи раде легално, да не улазе у сиву економију,
не зато што желе, него зато што су принуђени због тога што је држава скупа", каже председник
Асоцијације малих и средњих предузећа Зоран Вујовић.
Министарка државне управе и локалне самоуправе саопштила је и да је навела је да у наградној
игри "Узми рачун и победи" учествовало 40 одсто грађана, те да је стигло 85 милиона рачуна.
Такође и да је у првом кварталу ове године промет преко фискалних каса повећан је укупно за
7,64 одсто.
Уз то, према подацима инспекције од јануара до априла ове године регистровано је 8.065
радника на црно, од којих су послодавци по налогу инспекције запослили 7.579 радника.

Незадовољни радници на РТС и РТВ, захтеви пред руководством
Аутор:Јелена Д. Петровић
Незадовољни радници јавних сервиса имају исте захтеве - враћање 10 одсто умањених зарада,
споразум о динамици исплате тог новца, повећање плата и пријем свих ангажованих сарадника
у стални радни однос.
На РТС-у ипак без најављеног штрајка упозорења синдиката "Независност" због поступка
медијације који је почео јуче, док је део запослених на РТВ-у на сат времена обуставио рад.
Док из синдиката "Независност" РТВ-а штрајком упозоравају руководство на лош материјални
статус, са друге стране, према наводима повереништва, притисци, претње и откази због
најављеног протеста.
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"Притисци на чланове синдиката и на запослене да нешто не смеју да раде су противзаконити.
Нико не сме да се фаворизује и ни над ким не сме да се врши притисак. Сви морају да буду
равноправни, без обзира да ли је синдикат равноправан или није", каже повереник синдиката
"Независност" РТВ-а Дарко Шпер.
Руководство РТВ-а огласило се ненадлежним за испуњење захтева, делегирало их Влади Србије
и обећало разговор о повећању регреса и топлог оброка радницима.
Испуњење захтева, али без штрајка, чекају и радници РТС-а, чији је синдикат ушао у поступак
мирног решавања спора са тамошњим руководством. У фокусу интересовања су им већа
примања, јер сматрају да је главни механизам контроле мала и несигурна плата.
"Кроз штрајк тешко можеш да добијеш у Јавном сервису смену некога или промену уређивачке
политике, али ми смо веома јасно у два наша отворена писма рекли шта мислимо. Борба ка
томе није уопште престала, ни случајно, ни у једном тренутку", наводи повереник синдиката
"Независност" РТС-а Драган Милановић.
Уз економске захтеве, Милановић поручује и да генерални директор РТС-а мора да оде. Н1 је
покушао да сазна да ли је у поступку медијације дошло до приближавања ставова. Ипак, остали
смо ускраћени за коментар генералног директора РТС-а Драгана Бујошевића на захтеве
синдиката и инсистирнаје на његовој оставци.
Да медијски синдикати практично не постоје и да је солидарност нестала, сматра некадашњи
председник РТС-овог независног синдиката Лазар Лалић. Говорећи о синдикалној борби током
деведесетих, Лалић каже да су плате биле важне, али да је борба за очување професије,
објективно извештавање била важнија.
"Нико се неће у довољној мери изборити за права новинара и медијских професионалаца, сем
њих самих. То није лако, за то се плаћа велика цена, платили смо је и ми, али ја мислим да не
треба одустајати", сматра Лалић.
Јер, додаје Лалић, грађани имају право на увид у своје социо-економско стање, а не на омбане
непогрешивих вођа.

РТВ: Бољи материјални положај радника кад се стекну законски
услови
Извор:РТВ

На разговорима представника Радио – телевизије Војводине и и штрајкачког одбора синдиката
"Независност", руководство куће је обавестило раднике да разуме економске захтеве синдиката
чији је циљ побољшање незавидног материјалног стања запослених у РТВ, али не може да
изађе у сусрет тим захтевима јер су питања која су наведена у одлуци о ступању у штрајк
упозорења регулисана законима, те одлучивање о њима не спада надлежност послодавца.
Послодавац је вољан да размотри системску корекцију зарада у јавној медијској установи и
решавање питања статуса запослених чим се за то стекну законски услови.
Чланови синдиката "Независност" одржали су данас једночасовни штрајк упозорења.
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Захтеви овог синдиката су враћање 10 одсто умањених зарада, потписивање споразума о
динамици исплате тог новца из претходног периода и повећање зарада кроз измену
Колективног уговора и корекцијом коефицијената код појединих занимања. Последњи захтев
односи се на пријем свих сарадника ангажованих преко агенције у стални радни однос.
Синдикат "Независност" РТС-а отказао штрајк
Штрајкачки одбор синдиката "Независност" у Радио - телевизији Србије одлучио је да откаже
једносатну обуставу рада.
У саопштењу синдиката, које преноси УНС, наводи се да је то "као гест добре воље" учињено на
молбу Живка Кулића, миритеља из Агенције за мирно решавање радних спорова, којој се
синдикат обратио дан након што је заказао штрајк упозорења.
Како наводе из "Независности", у јуче је у присуству изабраних лица из агенције одржан први
састанак са послодавцем, на коме су обе стране у спору изнеле аргументе.

Генерални штрајк против мера штедње у Грчкој парализовао целу
земљу
Извор:Хина

Штрајк који су организовали грчки синдикати против мера штедње парализовао је у среду
земљу уочи гласања парламента о мерама штедње.
Одложено је на десетине летова, а неки су и отказани с почетком четворочасовног штрајка
запослених у контроли лета. Грчки острва су одсечена од остатка земље од уторка када су у
штрајк ступили запослени поморских превозника. Они планирају да заврше штрајк у суботу и
до тада трајекти неће саобраћати.
Штрајку су се у среду придружили и запослени у државној управи и наставници, па су
затворене школе и музеји. Лекари у болницама примају само хитне случајеве.
Протести су планирани у Атини и другим градовима.
Грчки парламент би требало у четвртак да гласа о пакету штедње који је услов повериоца. Мере
укључују смањење пензија и повећање пореза што би донело годишње 4,9 милијарда евра.

23

