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Владина буџетска алхемија повећала минималац
Аутор: А. Телесковић

Најновије економске мере не коштају ништа државу, послодавце и синдикате, а сви имају
утисак да су нешто добили
Преговори који су се последњих недеља водили на Социјално-економском савету око повећања
минималца и неопорезивог дела зараде неодољиво подсећају на сцену из цртаног филма у којој
певац Софроније и брбљива мачка покушавају да поделе црва. Након што њихов плен склизне
с једне на другу половину пања, петао свом конкуренту покушава да објасни:
„Знам, рећи ћеш ми, сине, кад нема две половине онда нема ничега. Двапут ништа је ништа,
математика је јасна. Значи, ништа остаје ништа.”

Брнабићева: Нема вишка запослених у јавном сектору, већ су
недовољно добро распоређени
Извор:Танјуг
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да ће влада у 2017. години задржати
одлуку о максималном броју запослених, „да не би дошло до инфлације поновног
запошљавања у јавном сектору”. „Што се тиче забране запошљавања, ми тренутно немамо
вишка запослених у јавној управи, већ недовољно добро распоређене људе у јавној управи.
Негде је мањак, а негде вишак”, рекла је премијерка, одговарајући на питања новинара
приликом посете Врању.
Постоји комисија владе за нова запошљавања и у њој су представници Министарства за
финансије и државну управу, који дају дозволу у складу са финансијском ситуацијом и
потребама оних који су упутили захтев за нове раднике јер сматрају да трпе услуге које пружају
грађанима, објаснила је премијерка, а преноси Танјуг.
Тако је Влада Србије дозволила 4.000 нових запошљавања у здравству, али само медицинских
радника, пре свега, медицинских сестара, техничара и доктора, али је то, додала је, условљено
отпуштањем људи у администрацији. „Тако смо дозволили и запошљавање нових 100 људи у
Пореској управи због борбе против сиве економије”.
Одговарајући на питања новинара, Ана Брнабић је изјавила да је избор Привременог органа у
општини Прешево био једини механизам који је Влада Србије био на располагању зато што се
није састајала локална скупштина.
Влада Србије је 14. септембра донела одлуку о распуштању Скупштине општине Прешево.
Послове из надлежности Скупштине и извршних органа општине Прешево обављаће
Привремени орган, који ће се састојати од председника и четири члана, и то како је најавио
Рагми Мустафа, без учешћа Демократске партије Албанаца (ДПА). Та странка има примедбе на
састав тог тела и тврди да он не одражава резултате локалних избора на којима је ДПА добила
највише одборника у Скупштини општине.
Отворени нови погони у БАТ-у и „Јумку”
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Врање – Премијерка Србије Ана Брнабић отворила је нову производну линију за паковање у
фабрици „ Бритиш америкен тобако” (БАТ) у Врању. Компанија БАТ је у нови погон уложила
три милиона евра а посао ће добити око 40 радника.
Премијерка Ана Брнабић је казала да је БАТ откако послује у Србији у државни буџет уплатио
милијарду и 700 милиона евра, а као друштвено одговорна компанија донирао је око милион
евра за побољшање живота у заједници, преноси Танјуг.
Директор БАТ-а за централну и јужну Европу Ричард Видман оценио је да је Србија била и
биће кључна карика у пословању у југоисточној Европи захваљујући, између осталог, и
подршци Владе Србије: „Позитивна пословна клима улива поверење да је Србија одлично
место за пословање и охрабрила је друге британске и европске компаније да инвестирају овде”.
Премијерка је у Врању отворила и и нови погон компаније „Јумко” – „Балистика” који ће
производити заштитну балистичку опрему. Инвестиција је вредна пола милиона евра и биће
запослено још 150 радника – 50 ове године и још 100 наредне.
Она је рекла да „Јумко” постаје део одбрамбеног система и да је лепо видети производе „Мејд
ин Сербија”.
У новом погону „Јумка”, поред униформи за припаднике Министарства одбране, МУП-а и
радних заштитних одела, производиће се и заштитна балистичка опрема, попут панцирних
прслука, рукавица и плоча.
Ана Брнабић је свечано пресекла врпцу заједно директором „Јумка” Браниславом Трајковићем
и градоначелником Врања Слободаном Миленковићем, као и са министром за рад Зораном
Ђорђевићем и министром привреде Гораном Кнежевићем.
Брнабићева је истакла да „Балистика” има огроман потенцијал за извоз, као и цела наша
наменска индустрија. Она је подсетила да „Јумко” већ производи за војне и полицијске системе
Италије, Финске, Немачке и других земаља.

Крајем месеца нови закон о запосленима у јавним службама
Припремила Тамара Танкосић
После више одлагања, закон о запосленима у јавним службама требало би да буде усвојен
крајем месеца, а за усвајање су припремљене и измене Закона о систему плата у јавном сектору.
Циљ тих прописа је да се створи стручна и ефикасна јавна управа од које би грађани добијали
квалитетнију услугу. С друге стране, синдикати су против, како кажу, цепања радног
законодавства и истичу да се тиме праве разлике између запослених у јавном и приватном
сектору.
Квалитет и знање биће главни критеријуми за запошљавање у јавним службама, и то
искључиво преко конкурса, обећавају надлежни. Уз то, кажу, праведно ће се мерити свачији
учинак и на основу тога моћи ће да се напредује. За исти посао у свакој служби плата ће бити
иста. Нови прописи требало би да се примењују од јануара, али ништа ново, бар за почетак, не
уносе у зараде.
"Оно што овај закон гарантује је да нема смањивања зарада никоме у моменту примене овог
закона, чак и ако буде распоређен на радно место које би имало за реперкусију по овом закону
– одређивање плате ниже у односу на ону коју је имао – том ће се задржати плата и она ће
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трајати док у том платном разреду не стекне и не достигне тај ниво зараде", наводи Зоран
Касаловић, државни секретар у Министрству државне управе и локалне самоуправе.
Владимир Михајловић из Центра за европске политике наводи да је то дискутабилна одлука с
тим што је то резултат очувања социјалног мира.
"Ако је неко дуги низ година примао више него што заслужује, ако тако кажемо, да ли је
оправдано да он наставља да прима и у будућем периоду тај износ, ту плату, иако се по
методологији по којој буде извршено вредновање заправо показало да он не заслужује, тако да
је то заиста дискутабилна одлука с тим што је то резултат очувања социјалног мира",
објашњава Михајловић.
Синдикати подржавају идеју "за исти посао иста плата", али, кажу, у нашим условима,
разврставање радних места у платне групе и платне разреде је тешко. Против су одредбе према
којој запослени, уз своју сагласност, може да ради на пример и 70 сати недељно, што се,
подсећају, коси са Законом о раду. Неприхватљиве су им још неке одредбе.
"Предвиђен је додатак – увећање плате за додатно оптерећење, рецимо да радите најмање
десет дана неке друге послове, а морате да радите и своје послове и за то да добијете неку
надокнаду од четири одсто основне плате, просто недопустиво", објашњава Душко Вуковић из
Савеза самосталних синдиката.
Лекарима смета то што не знају која занимања ће бити у истој платној групи. Да ли ће је
делити, рецимо, са административним радницима. Траже да се њихова професија издвоји од
других због специфичности.
"Доктор који оперише и доктор који ради у дому здравља вероватно неће бити у истој платној
групи и истој платној категорији, али једноставно, у односу на друге запослене, како у
здравству тако и у другим јавним службама, може практично доћи до губитка награде за оне
који се баве одговорнијим послом него неки други", наводи др Милан Динић, председник
Лекарске коморе Србије.
У ресорном министарству кажу да ће размотрити све критике и предлоге. Као добре одредбе у
Нацрту закона о запосленима у јавним службама, стручњаци истичу то што је предвиђен много
бољи систем оцењивања од постојећег који се примењује за државне службенике. Само што,
кажу, треба обезбедити средства за примену прописа о напредовању у служби.

У новосадском Новкабелу погони оживели, стигле и плате
Аутор:С. Милачић
Након што је 2014. с „Ист поинтом” раскинута приватизација због неиспуњења обавеза из
уговора, последњи стари металски комплекс „Новкабел” ради као фирма у стопостотном
државном власништву.
Према речима Зорана Станојевића, који је директор те фабрике последњу годину, раде сви
погони сем телефоније, мада очекују нову поруџбину „Телекома”, и испоручују 2.500
различитих производа, што је огроман портфолио. Русија им је највеће тржиште, где имају
истурено одељење НФК „Москва”, које им обезбеђује финансирање српског тржишта,
узимајући 60 одсто производње. Сада производе 800 тона робе, што је двоструко изнад нуле у
пословању. Њихов велики проблем је што имају 298 радника, а носе имовину фирме која је пре
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10-15 година запошљавала њих 5.000. – Из критичног периода изашао сам заједно с
радницима – рекао је за “Дневник” Зоран Станојевић.
– То истичем јер сматрам да они носе ову фабрику. Имали смо огромне дугове, готовине готово
да није било, а новац за репроматеријал потрошен је за друге ствари. Моји први дани су текли
тако што сам примао купце који су се питали шта је с њиховом робом и новцем. Убрзо смо
склопили неке договоре, успели да испунимо захтеве и накнадно с јавним предузећима
урадили репрограме дугова, који су били огромни: око 88 милиона динара био је само дуг за
струју, шездесетак за гас, четири плате су касниле. До Нове године успели смо све да санирамо.
Исплатио сам до сада три заостале плате и остала је још једна из ранијег периода, што ће бити
покривено за недељу-две. На реду су и обећане јубиларне награде. Након четири године
потписали смо нови колективни уговор и учествовали у неколико акција: обезбедили смо
помоћ деци за почетак школске године, 60 новогодишњих пакетића, новогодишњу приредбу за
децу... Све финансирамо сопственим новцем, што показује да „Новкабел” има капацитет.
Међутим, брину га дугови наслеђени из ранијег периода, за које ће бити потребно дуже да се
покрију.
Добили смо три велика тендера: „Костолац”, ЕПС и „Колубару”, радимо увелико. Раније је
проблем био рок испоруке, а сада завршавамо послове и пре времена (Зоран Станојевић)
– На првим састанцима прошле године обећао сам радницима да ћу дати све од себе да план
успе и да нећу распродавати оно што су генерације стварале. Предаја нам није опција. Они су то
лепо схватили: имамо добру сарадњу, испуњавају своје обавезе како је предвиђено. Ја
стратешки водим рачуна о фирми, преузео сам сву одговорност у односу на добављаче, купце и
готовину којом располажем. Умем да им кажем да смо овде сви радници, разлика између нас је
само у обавезама и одговорностима. Одлично сарађујем и са синдикатима. Кад се домаћински
понашате, увек нешто претекне. Само задовољан радник може да производњу учини
продуктивнијом. Исто тако, док год исплаћујем плату, ПДВ, царину, одржавам фабрику у
животу, показујем да ценим своју државу. Мени од тога нема већег патриотизма - вели наш
саговорник.
Стечај или приватизација
Повериоцима, од којих је највећи „Ју поинт”, којем „Новкабел” дугује 45 милиона евра,
Станојевић је предложио да се дуг конвертују у капитал, што значи да би сразмерно износу
потраживања постали власници, односно сувласници. Његов план је усвојен 12. јуна, али се
седам-осам поверилаца од њих 850 није сложило с тим и уложило је жалбу. Од одлуке
Апелационог суда зависи да ли ће УППР постати правоснажан, те да ли ће за три месеца,
колико траје конвертовање, „Новкабел” добити новог власника. Уколико се то не деси, фабрика
ће највероватније отићи у стечај.
– Покушао сам да разговарам с многима: боље вам је да имате капитал, сутра на Берзи продате
своје акције или учествујете у развоју фабрике, подигнете њихову вредност па изађете пред
неког ко види стратешки интерес у томе. Не знам шта би повериоци добили тиме што би
фабрика отишла у стечај. По статистици, пет година би чекали неку своју цркавицу. При том,
дуг од 54 милиона евра је далеко изнад висине капитала – каже Станојевић.
Међутим, фабрика која је некад производила све потребне репроматеријале данас их купује.
Рецимо, бакарну жицу, која је срце система, набављају по знатно вишој цени зато што су
окарактерисани као ризични купци. А ту је и нелојална конкуренција, будући да је држава
дозволила да се увозе сродни производи. Многе тендере изгубе због цена, иако други под
истим именом нуде нешто што није квалитетно.
– Ако гледамо на оперативном нивоу, фабрика није задужена. Она има код комерцијалних
банака осам одсто укупне активе задужености из ранијег периода, тј. 3,1 милиона евра, што је
занемарљиво у односу на 38 милиона евра укупне вредности имовине – прича Станојевић. –
Пре мене је започета продаја зграде која није у нашем комплексу и која је само оптерећивала
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буџет. Новац од те продаје дао ми је ветар у леђа да могу да кренем. Добили смо три велика
тендера: „Костолац”, ЕПС и „Колубару”, радимо увелико. Раније је проблем био рок испоруке, а
сада завршавамо послове и пре времена. Радимо некад и у три смене, и викендом, а наплата је
стопостотна. У природној селекцији отишли су нам већином добри мајстори, које ангажујемо
кад год имамо повећан обим производње.
Станојевић каже да је поносан на фабрику, јер су на тржишту континуирано у борби с највећим
светским компанијама, које доносе стратешке одлуке истог тренутка.
- Код нас је другачије. Све што је у домену моје моћи, што ми закон дозвољава, сам преломим,
али фабрика нема ниједну кредитну линију већ се финансира из аванса купаца, што је чини
неконкурентном на тржишту, с обзиром на то да пола Западне Европе даје робу на одложено
плаћање. Зато морамо да се сналазимо: дајемо мало нижу цену, укалкулишемо финансирање,
обавезе према банкама... – каже Станојевић.

Закључен Споразум о прекиду штрајка у Гоши
Извор:Танјуг
Петомесечни штрајк у Фабрици шинских возила "Гоша" данас је и формално завршен,
Споразумом о окончању колективног радног спора
Петомесечни штрајк у Фабрици шинских возила "Гоша" данас је и формално завршен,
Споразумом о окончању колективног радног спора који су закључили представници
послодавца и запослених у присуству миритеља Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова, речено је Танјугу у тој Агенцији.
Запослени су се у петак вратили на посао да би могли да испуне своје обавезе према
добављачима, након што су договорили нацрт споразума.
Овај споразум има снагу извршне исправе, а потписали су га председник штрајкачког одбора
Милан Вујичић и генерални директор Гоше Милутин Шцепановић у присуству миритеља
Живка Кулића.
Споразумом, у који је Танјуг имао увид, договорена је једнократна исплата по 30.000 динара
запосленима у Гоши од стране пословних партнера, затим исплата просечно по 30.000 динара
директно на рачуне запослених, пензионера и осталих бивших радника којима се дугује, а по
испоруци 2 комада З1 вагона од стране АОФИ агенције.
Договорена је и исплата просечно по 30.000 динара у року од 15 дана од испоруке вагона на
рачун Гоша РСЦ, с тим што ће исплата запосленима бити вршена уз обострану сагласност
генералног директора и председника штрајкачког одбора.
По продаји 11 комада вагона и 47 обртних постоља биће извршена исплата заосталих зарада и
алиментација, чиме ће бити исплаћена комплетна дуговања радницима и део обавеза према
добављачима.
Репрограм дугова према држави, према Споразуму, ће бити регулисан 30 дана од почетка рада
(повезивање радног стажа и социјалног осигурања) наводи се у споразуму и напомиње да ће се
репрограмом дугова створити услови за деблокаду рачуна Гоша ФСВ.
Након четири месеца од почетка штрајка, у јулу се на сагласан предлог запослених и
послодавца у поступак решавања спора укључила Агенција за мирно решавање радних спорова
и одредила миритеља Живка Кулића да води преговоре ради постизања споразумног решења.
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Након четири одржане расправе, Одбор за мисрење није дошао до усаглашених ставова, након
чега је распуштен, а послодавац и синдикати су наставили да преговарају у циљу решења спора
односно окончања штрајка.
Прошле недеље, након више разговора са Министарством привреде, кооперантима,
подизвођачима и повериоцима, они су дошли до нацрта споразума који је данас закључен
након разговора са миритељем.

Ружић: Инспекцијама повећање плата до 20 одсто
Извор:Танјуг

Корекција коефицијената за рад инспектора на терену омогућила би повећање плата и до 20
одсто, јер инспекције су битне за реформе које се спроводе и за борбу против сиве економије,
изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.
"О томе сам разговарао са министром финансија Душаном Вујовићем и у Влади Србије, где се
планира буџет, постоји разумевање за положај инспектора, односно озбиљно се разматра ова
корекција и могу да потврдим да је она готово извесна", рекао је Ружић за "Новости".
Министар је нагласио да је оно на чему се инсистира - разговор са свима који могу да помогну
да се боље сагледају и спроведу реформе инспекцијских служби.
"Положај запослених у овим службама није на задовољавајућем нивоу. Јавност мора да зна у
којим условима они раде, како им је на терену по разним временским условима и са грађанима
који често нису добронамерни према њима. Чуо сам и да се дешавало да буду и претучени, да
пусте псе на њих и слично", указао је Ружић.

Премијерка: Не одустајемо од закона, просветарима повећање плата
Извор:Танјуг
Влада неће одустати од доношења Закона о основама система образовања, поручила је данас
премијерка Ана Брнабић, као и да ће просветарима бити повећане плате.
Она је рекла новинарима у Врању да ће поново разговарати са синдикатима просвете и да ће
увек бити ту за њих.
- И њима је јасно речено да ће бити повећања плата у просвети и да не желимо да разговарамо
о процентима. То не би било одговорно, рекли смо да тај проценат није 0,2 одсто који њима
фали да достигну тих 10 одсто што им је одузето 2014. године. Такође, смо рекли да постоји
јасан тренд да је просвета у фокусу” - навела је премијерка.
Брнабић истиче да две ствари то показују - кад су 2014. смањене плате у јавном сектору, само су
просвети враћене.
- Све што је било у смислу вишка у буџету због фискалне консолидације је враћемо просвети.
Друго, рационализација није погодила једино просвету - истакла је премијерка.
Навела је и да синдикати немају разлога да буду против доношења поменутог закона и да није
никакав проблем да се поново одржи јавни састанак о том закону.
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- Зашто су против тог закона? Чула сам да су против зато што им се наводно укидају
бенефиције које имају, али тај закон ниједном речју не укида њихове бенефиције које имају.
Апсолутно се не укида могућност колективног уговора - подвукла је она.
Брнабић истиче да тај закон омогућава држави да награди најбоље у просвети.
- Ја, као председница владе, од тог закона нећу одустати - поручила је Брнабић.
Држава не може да финансира локалне медије
Премијерка Ана Брнабић каже да држава не може да субвенционише локалне медије, као и да
више нема власнички удео у медијима.
Упитана да коментарише гашење Врањских новина, Брнабић каже да о томе нема довољно
информација, те подсећа да је "излазак државе из медија" обављен у сарадњи са међународним
организацијама.
- Био је огроман отпор локалних самоуправа да се локални медији приватизују управо због
финансирања. Финансирање медија и одрживо финансирње медија је проблем свуда, у целом
свету, као и у Европи - навела је Брнабић.
Каже да је о финансирању медија и одрживости медија већ разговарала са представницима
Европског парламента, те да су се они сложили да је то свуда проблем.
- Нисам сигурна на који начин влада може да помогне или да да субвенције локалним
медијима - додала је Брнабић.

ММФ: Привредни раст Србије ће износити 2,3 одсто у 2017. години,
настављају се разговори о повећању плата и пензија
Извор:Агенције
Економска активност у Србији наставља да расте, упркос привременом успоравању у првој
половини године и суши и у Међународном монетаном фонду (ММФ) процењују да ће
привредни раст у 2017. износити 2,3 одсто, саопштио је данас шеф мисије ММФ Џејмс Руф.
- Економска активност наставља да расте, без обзира на привремено успоравање у првој
половини године, што је углавном била последица поремећаја у производњи електричне
енергије и негативног утицаја суше на пољопривредну производњу - навео је Руф у саопштењу
поводом завршетка посете Мисије ММФ Београду.
Домаћа потражња, како додаје, наставља да бележи значајан раст, уз даљи опоравак приватне
потрошње и значајне стране директне инвестиције.
- Битно је да су услови на тржишту рада наставили да се побољшавају и да је око 120.000 нових
радних места отворено у 12 месеци закључно са јуном. У овим условима, по нашим
пројекцијама раст ће износити 2,3 процента у 2017. години и достићи 3,5 процената у 2018.
години - наводи шеф мисије ММФ.
ММФ је раније предвиђао Србији раст бруто домаћег производа за ову годину од 3,0 процента.
Економске политике би, како указује, и даље требало да се фокусирају на унапређење одговора
економије на страни понуде, кроз реализацију реформи у циљу јачања активности у приватном
сектору. Оне обухватају унапређење пословне и инвестиционе климе, ефикаснију државну
управу и државна предузећа, као и повећање квалитета и квантитета јавне инфраструктуре.
Према његовим речима, мисија је започела разговоре са властима о фискалној политици за
преостали део 2017. и кључним параметрима буџета за 2018. годину, који ће се привести крају
током ревизије аранжмана у октобру.
- У условима и даље значајно бољих фискалних резултата од пројектованих у првих седам
месеци 2017. године, разговори су се водили и о потенцијалним начинима да се употреби
додатни фискални простор, укључујући додатне инвестиције у приоритетним областима,
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рационална повећања плата у јавном сектору и пензија, (смањење пореза на рад) и брже
смањење дуга. Ови разговори ће се наставити током наредних недеља - навео је Руф.
Мисија ММФ-а, предвођена Руфом, боравила је у Београду у периоду од 13. до 19. септембра
2017. ради отпочињања разговора о буџету за 2018. и дискусије о напретку у реализацији
структурних реформи.
Комплетна мисија поводом осме и коначне ревизије станд-бy аранжмана из предострожности
који је Србија склопила са ММФ-ом, планирана је за крај октобра и почетак новембра, наводи
се у саопштењу.

Брнабић: Одлука о забрани запошљавања на снази и у 2017. години
Извор:Танјуг
Премијерка Србије Ана Брнабић је изјавила данас да је Влада Србије одлучила да у 2017. и
даље задржи одлуку о максималном броју запослених, "да не би дошло до инфлације поновног
запошљавања у јавном сектору".
- Што се тиче забране запошљавања, ми тренутно немамо вишка запослених у јавној управи,
већ имамо још увек само недовољно добро распоређене људе у јавној управи. Имамо неке
ствари где имамо мањак и где имамо вишак - рекла је Брнабић, одговарајући на питања
новинара у Врању.
Она је истакла да та одлука тренутно само има контролну функцију.
- Али, свуда где треба ми можемо да запошљавамо људе то и радимо ако постоји потреба.
Постоји комисија владе за нова запошљавања и у њој су министарства за финансије и државне
управу и када било коме треба ново запошљавање зато што услуге које они пружају грађанима
трпе, они дају захтев комисији и у складу са њиховим потребама и образлагањем и
финансијском ситуацијом и буџетом за плате, они добијају дозволу да запошљавају - рекла је
премијерка.
Бранбић каже да је, упркос забрани запошљавања, Влада дозволила 4.000 нових запошљавања
у здравству, али само медицинских радника, пре свега, медицинских сестара, техничара и
доктора, али је то, како је додала, условљено отпуштањем људи у администрацији.
- Тако смо дозволили и запошљавање нових 100 људи у Пореској управи због борбе против
сиве економије. Тако да забрана запошљавања апсолутно не значи да свуда не може да се
запошљава, већ да морате стратешки да размишљате о томе и да добро образложите како то
мислите да урадите и зашто - закључила је премијерка.

Закључен Споразум о прекиду штрајка у Гоши
Извор:Танјуг
Петомесечни штрајк у Фабрици шинских возила "Гоша" данас је и формално завршен,
Споразумом о окончању колективног радног спора који су закључили представници
послодавца и запослених у присуству миритеља Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова, речено је Тањугу у тој Агенцији.
Запослени су се у петак вратили на посао да би могли да испуне своје обавезе према
добављачима, након што су договорили нацрт споразума.
Овај споразум има снагу извршне исправе, а потписали су га председник штрајкачког одбора
Милан Вујичић и генерални директор Гоше Милутин Шћепановић у присуству миритеља
Живка Кулића.
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Споразумом, у који је Тањуг имао увид, договорена је једнократна исплата по 30.000 динара
запосленима у Гоши од стране пословних партнера, затим исплата просечно по 30.000 динара
директно на рачуне запослених, пензионера и осталих бивших радника којима се дугује, а по
испоруци 2 комада З1 вагона од стране АОФИ агенције.
Договорена је и исплата просечно по 30.000 динара у року од 15 дана од испоруке вагона на
рачун Гоша РСЦ, с тим што ће исплата запосленима бити вршена уз обострану сагласност
генералног директора и председника штрајкачког одбора.
По продаји 11 комада вагона и 47 обртних постоља биће извршена исплата заосталих зарада и
алиментација, чиме ће бити исплаћена комплетна дуговања радницима и део обавеза према
добављачима.
Репрограм дугова према држави, према Споразуму, ће бити регулисан 30 дана од почетка рада
(повезивање радног стажа и социјалног осигурања) наводи се у споразуму и напомиње да ће се
репрограмом дугова створити услови за деблокаду рачуна Гоша ФСВ.
Након четири месеца од почетка штрајка, у јулу се на сагласан предлог запослених и
послодавца у поступак решавања спора укључила Агенција за мирно решавање радних спорова
и одредила миритеља Живка Кулића да води преговоре ради постизања споразумног решења.
Након четири одржане расправе, Одбор за мисрење није дошао до усаглашених ставова, након
чега је распуштен, а послодавац и синдикати су наставили да преговарају у циљу решења спора
односно окончања штрајка.
Прошле недеље, након више разговора са Министарством привреде, кооперантима,
подизвођачима и повериоцима, они су дошли до нацрта споразума који је данас закључен
након разговора са миритељем.

Стефановић: Полицији веће плате следеће године
Пише: ФоНет
Повећања плата у полицији ће бити почетком следеће године, али колико ће процената то
износити још се не зна, треба сачекати коначне процене а детаљи ће се знати следеће седмице,
изјавио је данас министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.
Рад Владе је био изузетно добар и има простора за веће повећање плата, рекао је Стефановић
новинарима после предавања о безбедности ученика, којем је присуствовао у школи на
Бежанијској коси.
Он је поручио да ће се, у складу са могућностима и пороценама безбедности, повећавати број
школских полицајаца, а доћи ће и до "прерасподеле снага" у неким полицијским управама,
како би се безбедност ученика повећала.
Стефановић је оценио да ће предавања стручно оспособљених полицајаца, а има их 2.000, у
свим школама у Србији помоћи деци четвртох и шестог разреда да се упознају са опасностима
које им прете, "да не буду ничији плен".
У та предавања ће, како је нагласио, бити укључени и пензионисани полицајци, људи са
великим искуством и знањем, што треба искористити.
Упитан да прокоментарише напада на новинарке телевизије Пинк, Стефановић је истакао да
полиција не дели новинаре по томе за који медиј раде и да ће све да их заштити, јер насиље у
друштву не сме да се толерише.
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Апсолутно осуђујемо све нападе на новинаре, рекао је он и позвао и новинаре и њихова
удружења да све претње одмах пријаве, а не да "после пет дана објављују то на Твитеру".
Стефановићћ је подсетио да је полиција до сада реаговала на сваку претњу упућену преко
друштвених мрежа било неком новинару или политичару, и да ће то чинити и убудуће.
За напад на новинарке Пинка у суботу током протеста Двери Стефановић је констатовао да су
то ствари које морају не само да се осуде, него да се не дозволи да се понове.

ММФ: Привредни раст од 2,3 одсто ове године
Пише: ФоНет
Мисија ММФ- а, предвођена Џејмс Роуф, током почетка разговора о буџету за 2018. годину и о
реализацији структурних реформи ревидирала је пројекцију привредног раста Србије на 2,3
одсто у 2017. години.
Она предвиђа да ће у 2018. раст износити 3,5 процента, саопштено је данас из београдске
канцеларије ММФ.
Комплетна мисија поводом осме и коначне ревизије стенд-бај аранжмана из предострожности,
који је Србија склопила са ММФ, планирана је за крај октобра и почетак новембра, додаје се у
саопштењу.
"Економска активност наставља да расте, без обзира на привремено успоравање у првој
половини године, што је углавном била последица поремећаја у производњи електричне
енергије и негативног утицаја суше на пољопривредну производњу", истакао је Роуф у
саопштењу
"Домаћа потражња наставља да бележи значајан раст, уз даљи опоравак приватне потрошње и
значајне стране директне инвестиције. Битно је да су услови на тржишту рада наставили да се
побољшавају и да је око 120.000 нових радних места отворено у протеклих 12 месеци, закључно
са јуном", нагласио је он.
"У овим условима", рекао је Роуф, "по нашим пројекцијама раст у овој години износиће 2,3
одсто, а наредне године биће увећан на око 3,5 процента".
Према његовој оцени, економске политике би и даље требало да се фокусирају на унапређење
одговора економије на страни понуде, кроз реализацију реформи у циљу јачања активности у
приватном сектору.
Оне обухватају унапређење пословне и инвестиционе климе, ефикаснију државну управу и
државна предузећа, као и повећање квалитета и квантитета јавне инфраструктуре, додао је
Роуф.
Мисија је почела разговоре са властима о фискалној политици за преостали део 2017. године и
кључним параметрима буџета за 2018. годину, који ће се привести крају током ревизије
аранжмана у октобру, додаје се у саопштењу.
"У условима и даље значајно бољих фискалних резултата од пројектованих у првих седам
месеци 2017. године, разговори су се водили и о потенцијалним начинима да се употреби
додатни фискални простор, укључујући додатне инвестиције у приоритетним областима,
рационална повећања плата у јавном сектору и пензија, смањење пореза на рад и брже
смањење дуга. Разговори ће се наставити наредних недеља", најавио је Роуф.
Роуф је у име тима ММФ захвалио властима Србије на гостопримству и сарадњи.
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Радницима доприноси нису плаћени од 2014.
Пише: Љ. Буквић
* У Инспекцији рада нису одговорили на питања Данаса да ли су уопште
контролисали уплату доприноса * Инспекција још у априлу наложила МБА да
радницима да плате за јануар и фебруар, а тек у септембру проверила да ли је
послодавац поступио по налогу
Два дана након што смо 11. септембра објавили текст "Радници Ратка Митровића обуставили
радове у Рузвелтовој и на Славији" стигао је деманти из ове компаније који потписује директор
Илија Ђорђевић, а у ком, између осталог, тврди да су радницима исплаћене све плате закључно
са јулом ове године, као и "припадајући доприноси".
Изводи из ПИО фонда од 13. септембра (на фотографији) потврђују, међутим, да то није истина
и да се последњи уплаћени доприноси односе на 2014. годину.
Ђорђевић је, уз деманти који је послат још неким медијима, приложио и записник инспекције
рада која је, како у њему пише, дошла у "ванредан инспекцијски надзор" 12. септембра не би ли
контролисала уплату зарада и доприноса.
"Инспектор рада је сачинио Записник којим се потврђују наши претходни наводи и чињеница
о благовременим исплатама зарада и припадајућих доприноса запосленима", наводи Илија
Ђорђевић.
Међутим, у записнику се нигде не види да је инспекција рада контролисала уплате доприноса,
а на Данасово питање Министарству рада (коме инспекција припада) да ли је уплата доприноса
уопште била предмет инспекције, одговор нисмо добили од петка. Исто то питање остало је без
одговора и у компанији МБА Ратко Митровић нискоградња. Питања смо слали и на адресу
компаније, а пре првог објављеног текста и на адресу власника ове фирме Бранка Миљковића,
односно на његову фирму МБА Миљковић, која је компанију Ратко Митровић нискоградња
приватизовала 2011. године.
Одговор је, с друге стране, стигао из Пореске управе. На наше питање да ли је ПУ била у
контроли у МБА Ратко Митровић нискоградња и да ли је утврдила неправилности и које, у ПУ
за Данас кажу да сходно "члану 7. Закона о пореском поступку, сваки документ, информација
или податак о пореском обвезнику до којих се дошло у пореском, прекршајном,
предистражном или судском поступку, сматрају и чувају као тајни податак".
Подсетимо, прошлог понедељка рано ујутру радници ове фирме која ради на реконструкцији у
Рузвелтовој и на Славији обуставили су радове због тога што им послодавац није уплатио
јулску, део фебруарске плате, као и три превоза, и није уплатио доприносе. Истог поподнева,
неколико сати након што је текст о обустави рада објављен на порталу Данас.рс део радника
добија јулску плату, наредног дана и остали. Међутим, послодавац остаје дужан радницима део
фебруарске плате, маркицу за превоз и доприносе.
Иако тврди да су они били уплаћени, изводи радника од 13. септембра (у које смо имали увид)
показују да то није тачно и да је два дана након доласка инспекције у изводу ПИО фонда и
даље незабележена уплата доприноса за 2015, 2016. и 2017. годину.
Сличан прекид рада десио се и пре два месеца, тачније 13. јула, када су радници ове компаније
први пут обуставили радове на београдским улицама. Тада је послодавац запосленима плату
исплатио дан након што смо разговарали са радницима и дан након што су примили наша
питања на које одговор нисмо добили ни тада као ни сада.
Контрола после пет месеци
Као предмет ванредног инспекцијског надзора Инспекције рада 12. септембра у компанији
МБА Ратко Митровић нискоградња наводи се исплата зарада и уплата доприноса. Инспектор
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рада у допуни записника закључује да је послодавац измирио обавезе које је наложио
инспектор рада још 10. априла и уплатио зараде за јануар и фебруар.

Брнабић: Влада не одустаје од реформе јавног сектора
Извор:Бета

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да Влада неће одустати од смањења броја запослених
у јавном сектору и да је то реформа која је одлагана десет година.
На питање новинара да ли ће остати одлука о смањуењу броја запослених у локалној
администрацији у Врању за 100 радних места Брнабић је потврдно одговорила и додала да је
само данас у привреди отворено 170 радних места, односно у Јумко и БАТ-у.
"Доводићемо нове инвеститоре, радићемо на томе да имамо предвидиво и стабилно пословно
окружење, али нас је велики јавни сектор и соцајално запошљавање довело пре три године на
ивицу банкрота", казала је премијерка.
Истакла је да иако постоји забрана запошљавања у јавном сектору то не значи да неће моћи да
се запосле људи на местима на којима је то непходно.
"Упркос забрани запошљавања 4.000 људи је запослено у здравственом сектору, али је у исто
време то било условљено смањењем броја запослених у администрацији", рекла је Брнабић.
Она је најавила да ће разговарати са просветарима о њиховим захтевима и да ће им сигурно
бити повећане плата, али је рекла да за сада не може да говори о процентима.
Влада Србије ће, према њеним речима, помоћи привреди у запошљавању нових људи и кроз
подстицање регионалних пројеката који доприносе отварању нових радних места.

ММФ: Настављамо разговоре о повећању плата и пензија
Извор:Бета

Шеф мисије Међународног монетараног фонда за Србију Џејмс Руф изјавио је да ће разговори
са властима у Србији о повећању плата у јавном сектору и пензија бити настављени наредних
недеља.
Он је на крају посете техничке мисије ММФ-а Београду рекао да је процена да ће раст бруто
домаћег производа Србије (БДП) у 2017. години износити 2,3 процента и достићи 3,5 процента
у 2018. години.
"Економска активност наставља да расте, без обзира на привремено успоравање у првој
половини године, што је углавном била последица поремећаја у производњи електричне
енергије и негативног утицаја суше на пољопривредну производњу. Домаћа потражња
наставља да бележи значајан раст, уз даљи опоравак приватне потрошње и значајне стране
директне инвестиције", навео је Руф.
Он је оценио да је битно да су услови на тржишту рада наставили да се побољшавају и да је око
120.000 нових радних места отворено у 12 месеци закључно са јуном.
"Економске политике би и даље требало да се фокусирају на унапређење одговора економије на
страни понуде, кроз реализацију реформи у циљу јачања активности у приватном сектору. Оне
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обухватају унапређење пословне и инвестиционе климе, ефикаснију државну управу и државна
предузећа, као и повећање квалитета и квантитета јавне инфраструктуре", рекао је Руф.
Додао је да је мисија ММФ-а започела разговоре са властима у Србији о фискалној политици за
преостали део 2017. и кључним параметрима буџета за 2018. годину, који ће се привести крају
током ревизије аранжмана у октобру.
"У условима и даље значајно бољих фискалних резултата од пројектованих у првих седам
месеци 2017. године, разговори су се водили и о потенцијалним начинима да се употреби
додатни фискални простор, укључујући додатне инвестиције у приоритетним областима,
рационална повећања плата у јавном сектору и пензија, (смањење пореза на рад) и брже
смањење дуга. Ови разговори ће се наставити током наредних недеља", наводи се у саопштењу
канцеларије ММФ-а за Србију.
Техничка мисија ММФ-а је боравила у Београду од 13. септембра ради отпочињања разговора о
буџету за 2018. и дискусије о напретку у реализацији структурних реформи.
Како је најављено комплетна мисија ММФ-а поводом осме и коначне ревизије станд бај
аранжмана из предострожности који је Србија склопила са том институцијом, а истиче
фебруара идуће године, планирана је за крај октобра и почетак новембра.
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