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Ружић: Очекујем да Закон о запосленима у јавним службама буде
изгласан до краја септембра
Извор:Бета
Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић изјавио је данас да очекује
да до краја месеца буде изгласан Закон о запосленима у јавним службама, који би требало да
уведе ред у јавну управу и омогући логичније и праведније плаћање запослених. Нацрт закона
је прошао јавну расправу и требао би да се пред посланицима нађе до краја септембра.
„Очекујем да закон буде изгласан до краја месеца. Тема овог закона нису повишице или
смањења плата, али треба да спречи ситуације у којима неки сектор крене у штрајк и добије
повишицу а други остану ускраћени”, рекао је Ружић за Радио-телевизију Србије.
Ружић је казао да су у изради нацрта закона учествовали и синдикати са својим критикама и
предлозима.
Говорећи о могућем укидању одлуке о забрани запошљавања у јавном сектору, он је казао да о
томе одлучује Влада, али да читава реформа увођењем реда убрзава тај процес.
Упитан о задужености појединих локалних самоуправа на шта је упозорио Фискални савет у
последњем извештају, Ружић је казао да рад самоуправа не сме да буде угрожен и да подаци
јесу алармантни, али да Влада има капацитет да то реши.
„Наравно да оне не могу саме, држава је ту да интервенише, али питање је на који начин.
Проблеми ће бити решени, али то захтева време. Оно што је сигурно јесте да грађани неће бити
угрожени због дуговања општина. Ствари од виталног значаја, као што је грејање и слично,
морају да функционишу”, рекао је ресорни министар.
Фискални савет је у последњем извештају упозорио да је један број локалних самоуправа на
ивици банкрота и да су најзадуженији Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац. Дугови локалних
самоуправа достижу више од милијарду евра.

Ружић: Боља јавна управа и праведније зараде
Пише: Данас Онлине

Закон о запосленима у јавним службама требао би да уведе ред у јавну управу, омогући
логичније и праведније плаћање запослених и посао по заслузи, рекао је за РТС министар за
државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић.
Нацрт закона је прошао јавну расправу и требао би да се пред посланицима нађе до краја
септембра.
"У изради нацрта закона учествовали су и синдикати са својим критикама и предлозима. Циљ
овог закона је да се вреднује рад најбољих и да се уједначе плате у јавним службама а да
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грађани имају бољу услугу", рекао је гостујући у Дневнику РТС министар за државну управу и
локалну самоуправу Бранко Ружић.
Закон ставља у повлашћенији положај запослене кроз каталог запослених и даје право
синдикатима да учествују у систематизацији радних места. Конкурси наравно остају обавезни а
посебан акценат је стављен на повреду радне дисциплине.
"Очекујем да закон буде изгласан до краја месеца. Тема овог закона нису повишице или
смањења плата али треба да спречи ситуације у којима неки сектор крене у штрајк и добије
повишицу а други остану ускраћени", рекао је Ружић.
Када је реч о укидању одлуке о забрани запошљавања у јавном сектору, министар Ружић каже
да о томе одлучује Влада али и да читава реформа увођењем реда убрзава тај процес.
Подаци о стању у касама појединих локалних самоуправа, које је недавно изнео Фискални
савет, нису ни мало охрабрујући и тешко да тај проблем самоуправе могу да реше без помоћи
државе.
"Рад самоуправа не сме да буде угрожен. Подаци јесу алармантни али Влада има капацитет да
то реши. Наравно да оне не могу саме, држава је ту да интервенише али питање је на који
начин. Проблеми ће бити разрешени али то захтева време. Оно што је сигурно је да грађани
неће бити угрожени због дуговања општина. Ствари од виталног значаја, као што је грејање и
слично, морају да функционишу", рекао је за РТС министар Ружић.

Дискриминација на послу лако води до насиља
Извор: Dnevnik.rs
Дискриминација на радном месту, без обзира да ли се врши над мушкарцима или женама,
може лако довести до њеног најдрастичнијег облика - насиља, а последице нису штетне само за
запослене, него и за послодавце, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица
Јанковић.
Она је говорила на семинару за активисткиње Секције жена Уједињених гранских синдиката
Независност и представнике руководства гранских синдиката.
Повереница је на скупу „Стоп насиљу над мушкарцима и женама на радном месту“, који је
организовао УГС Независност у сарадњи са Пан-европским већем Међународне конференције
синдиката, упозорила да су дискриминацији на радном месту чешће изложене жене и да ову
чињеницу потврђују и подаци из прошлогодишњег извештаја Повереника за заштиту
равноправности.
Највећи број притужби због дискриминације прошле године подносиле су жене и особе са
инвалидитетом, а као најчешћа област дискриминације била је област рада и запошљавања.
"Сличну ситуацију имали смо и претходних година и то нам је био повод да дискриминацију на
радном месту поставимо у врх наше агенде, рекла је повереница и додала да је Повереник у
сарадњи са ЕУ израдио приручник за послодавце са смерницама за израду
антидискриминационог кодекса", наводи се у саопштењу поверенице.
Она је такође истакла да је сарадња са синдикатима од изузетне важности како би се
заједничким деловањем што боље искористили постојећи механизми за заштиту радника од
насиља, али и других облика дискриминације на радном месту.
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На семинару је представљена кампања „СТОП насиљу над женама и мушкарцима на радном
месту“, а разговарало се и о последицама по психичко и физичко здравље запослених у
пословном амбијенту где се дешава дискриминација и насиље, као и како превазићи стрес на
радном месту.

Газде дају веће плате ако добију мање порезе
Аутор:Љ. Малешевић
Унија послодаваца Србије је и овога пута – мада ће коначна одлука бити донета до краја недеље
– доношење одлуке о минималној заради у наредној години условила одговарајућим растом
неопорезованог дела зарада.
Наиме, газде су спремне да се минимална зарада у 2018. години повећа на 140 динара по
радном сату, што је 14 мање од онога што траже синдикати, под условом да се неопорезовани
део зарада повећа осам одсто, а без тога пристају на повећање од само три одсто, односно пет
процената мање од онога на шта би дали сагласност када би их држава растеретила.
О смањену пореза на зараде као мери која би позитивно утицала на привреду прича се од
прошле године, а недавно је и српска премијерка Ана Брнабић наговестила да би у октобру та
прича могла коначно добити и епилог и да све зависи од рачунице Министарства финансија.
Номинална пореска стопа на зараде у Србији износи десет одсто на износ бруто зараде, али
постоји почетни износ на који се порез не плаћа и он тренутно износи 11.790 динара, тако да је
ефективна пореска стопа на минималну зараду 6,4 одсто бруто зараде, а на просечну 8,2 одсто.
Пореско оптерећење рада у Србији заправо је на нивоу земаља у транзицији: у Македонији су
ти намети 37 одсто, у Турској 33,3, у Албанији 28,7, у Бугарској 34,6, док је просек у земљама
ОЕЦД-а 31,5 одсто, а у земљама Централне и Источне Европе 37,1.
Петровић: Смањење пореза није могуће
Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић био је децидиран у ставу да за смањење
пореза нема могућности у овој години, као и да је то нереално очекивати и у наредне три до
четири. Уз то, како је истакао, смањење пореза и доприноса на зараде би смањило приходе
буџета, које би онда требало надоместити евентуалним повећањем ПДВ-а. Наравно, додао је
Петровић, ако би се државна и јавна предузећа брзо реформисала, онда би можда било
простора и за повећање јавних инвестиција и за смањење пореза.
Дакле, послодавци траже да се износ на који сада не плаћају порез од 11.790 динара повећа, и
кажу колико – осам одсто – јер без тога неће причати о повећању минималца већем од три
одсто. Радници који раде за минималац, а таквих је по проценама синдиката између 350.000 и
400.000, не знају да газда њима овог месеца на руке треба да исплати 21.840 динара, али да на
то мора држави да уплати још 7.634 па ће на крају њега радник у септембру „коштати” заправо
29.474 динара. Или, наредног месеца и у новембру нето минимална зарада износи 22.800, а
послодавци држави морају поред тога уплатити још 8.077 динара па ће на крају за сваког
радника платити 30.957 динара. Синдикати тврде да газде „варају” државу, односно да неким
радницима званично исплаћују минималац или чак и мање од њега, а остало дају на руке да би
имали мање пореске обавезе, као и да, чак и када би држава пристала на то да им повећа
неопорезиви део зараде, то не значи да би аутоматски радници имали веће плате од ових које
сада имају.
Србија јесте једина држава у којој се опорезује и минимална зарада, али очигледно да је за њу
проблем и да се одрекне пореске стопе од 6,4 одсто која се на њу од послодаваца наплаћује.
Економисти немају никакве дилеме у рачуници: тврде да, уколико се држава одрекне било
којег садашњег пореза на зараду, то мора да надокнади из приватног и државног сектора или
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прихода од инвестиција. Пошто се држава већ три године бори за фискалну консолидацију,
мало је простора да се одрекне чак и малог процента оних који пуне државну касу. Сви се слажу
у томе да би тај потез био добар за привреду, поготово за привреднике, али сматрају да још није
дошло време за то.
На Министарству финансија је ових дана голем посао јер прави рачунуцу о процентима колико
могу бити повећане плате и пензије, треба да направи и други биланс о последицама по буџет у
случају да се повећа неопорезиви део зараде. То повећање добро би дошло и самој држави, као
највећем послодавцу у Србији, али она иовако плате запосленима у јавном сектору исплаћује из
буxета.

Србија клизи у сиромаштво, државне стратегије ни на видику
Аутор:Јелена Мирковић
Годинама стижу упозорења да Србија клизи у сиромаштво.Најновији подаци показују да је
четвртина грађана у ризику да падне у статус сиромашних, а стручњаци упозоравају да
незапосленост, ниска примања и нови услови рада утичу на појачавање ризика.
Вишегодишњи тренд падања стандарда и топљења средње класе не јењава. У ризику да
склизне у беду је четвртина становништва. Најугроженије су породице са троје или више деце,
потом незапослени, али и млади узраста од 18 до 24 године. Мањи ризик је за старе преко 65
година и запослене код послодавца.
Стручњаци кажу да су и ниске плате окосница ризика од сиромаштва и да грађани све чешће
не могу да приуште основне ствари за живот.
"Без обзира на раст стопе запослености о којој се прича квалитет послова је у ствари врло
низак, раста запослени у сивој економији, онда имате људе који имају само неке повремене сезонске послове, дакле они раде, ако се види у годину дана, скоро 20 одсто ради мање од два
месеца у току једне године и то је двоструко више у односу на просек Европке уније", рекла је
Јелена Жарковић Ракић, са Економског факултета у Београду.
Има и оних који су на ивици егзистенције иако раде. Пример су запослени у Гоши којима
послодавац већ дуже време не исплаћује зараде. Зато саговорница Н1 оцењује да су нова
правила игра на тржишту рада још један од проблема.
"На неки начин кад ви видите како људи бивају запослени и одједном бивају незапослени, јер
је флексибилизован начин запошљавања и отпуштања, ви видите да готово свако може у неком
тренутку бити у ризику од западања у сиромаштво, значи једног дана сте имали посао,
сутрадан га нисте имали", објаснила је Тања Јакоби из Центар за истраживање јавних
политика.
Они који су запослени траже повећање цене радног сата са 130 на 154 динара. Прва жена Владе
је недавно обећала да ће повећање уследити, али да се не зна колико ће бити.
"Искрено речено, верујем да ће, ако тога и буде, да ће то бити некаква козметика која ће опет
довести до неког динара, два, пет, који заправо када то подигнемо на ниво сада те најниже
плате, неће довести до неког значајног помака", рекла је Јакоби.
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Званичну стратегију борбе против сиромаштва Србија још увек нема. Последња је била донета
2003. године за време Владе Зорана Ђинђића.
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