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ПРЕДСЕДНИК ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА ДОБИО ОТКАЗ: Не
праштају што не играм по партијској директиви
Извор:Курир / М. Б.
Момчило Видојевић тврди да је добио отказ у МУП јер је од министра Небојше Стефановића
затражио одговоре о набавци возила за полицију
Момчило Видојевић, бивши председник Независног полицијског синдиката Србије, добио је
решење о прекиду радног односа јер је, како тврди, тражио да му се достави извештај о набавци
возила за потребе МУП.
Видојевић је добио решење о престанку радног односа иако је очигледно, како он тврди, да
ниједан ваљан и у закону утемељен основ не постоји за доношење оваквог решења. Према
његовим речима, отказ је добио пошто је упутио допис министру Стефановићу јер је имао
сумње у вези са набавком неколико стотина нових возила „шкода“.
Питање без одговора
- Дошао сам до информација и послао допис министру Небојши Стефановићу. Тражио сам да
нашем синдикату одговори како су возила набављена, да ли је спроведена процедура. Такође,
имао сам увид у списак у ком стоји да ће по полицијским управама бити подељено 780 возила,
а подељено је 710, па се поставља питање где је 70 возила. Пријатељ ми је рекао да ми се спрема
хапшење и да ће ме лишити слободе - прича Видојевић за Курир.
Он каже да је решење о отказу добио након гостовања на телевизији, када је неке ствари изнео
у јавност.
Кривична пријава
- Након мог дописа министру о возилима позвали су ме из УКП, јер је неко наводно поднео
кривичну пријаву против мене због злоупотребе службеног положаја, и то у СИВ1, у одељење
које се бави малверзацијама од преко 10 милиона евра, а мене наводно оптужују за 540.000. Ту
има много нелогичности. У четвртак имам саслушање, а што се тиче отказа у полицији, поднео
сам жалбу. Они мени не могу да опросте што не играм по директиви политичке партије. Моја
деца и ја смо остали без парчета хлеба, подигао сам и кредит за стан, а сад нећемо имати ни то,
а моја деца неће имати новца да се школују - разочаран је Видојевић, који ће у четвртак бити
саслушан.

ПОЛИЦИЈСКИ И ВОЈНИ СИНДИКАТ ПОЗИВАЈУ НА ВЕЛИКИ
НАРОДНИ ПРОТЕСТ: Вратите нам државу!
Извор:Курир.рс

Полицијски синдикат Србије и Војни синдикат Србије овим видео снимком позивају на велики
народни протест у суботу 7.октобра 2017.године испред зграде Председништва у Београду.
Протест под паролом "Вратите нам државу" почиње у 14 часова.
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Ђорђевић: Пензионери највише погођени
Пише: ФоНет
Свесни смо чињенице да су пензионери највише погођени реформама владе, али верујем да
ћемо мерама које спроводимо, а једна од њих је борба против сиве економије и рада на црно,
допринети бољој економској ситуацији, рекао је данас министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Зоран Ђорђевић.
На састанку са представницима Савеза пензионера Србије, Ђорђевић је оценио да су резултати
владе већ данас видљиви, саопштило је ресорно министарство.
Имамо суфицит у буџету, а план владе и Министарства финансија је да на најбољи начин та
средства усмеримо, како на повећање плата и пензија, тако и на капиталне пројекте, истакао је
Ђорђевић.
Уз помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заступаћемо
интересе пензионера, али и Владе Србије, рекао је председник Савеза пензионера Србије Ђуро
Перић.

Судија: Другачија одлука за Стаклару није била могућа
Пише: З. Р.

Бивши радници Српске фабрике стакла траже преиспитивање стечаја
Бивши радници Српске фабрике стакла (СФС) из Параћина затражили су од Апелационог суда
да преиспита одлуку о стечају Стакларе коју је 20. септембра донео Привредни суд у
Крагујевцу. Непосредно након покретања стечаја, 230 радника СФС-а добило је отказ.
У Самосталном синдикату хемије и неметала кажу да мора да се преиспита и документација
коју је суду поднео предлагач стечаја у Стаклари, фирма "Вексилум" из Чачка.
- Ако је документација валидна, Стаклара ће остати у стечају, али ако није, неко мора да
одговара - рекао је председник Синдиката хемије и неметала Љубиша Несторовић, подсетивши
да је бивши власник параћинске фабрике, контроверзни бугарски бизнисмен Цветан Василев,
своја спорна потраживања пренео на фирму "Вексилум", која је поднела захтев за стечај
Стакларе. СФС је у последњих шест месеци, према његовим речима, повећао производњу са 120
на 190 тона дневно, док је производни асортиман увећан за 40 нових артикала.
- Требало је сачекати још неколико месеци, али некоме то није било у интересу, јер у стечају
види шансу за наставак производње и брзо богаћење, док га судбина радника не занима сматра Несторовић.
Председник Привредног суда у Крагујевцу Бранислав Јововић, који је донео одлуку о
проглашењу стечаја у Српској фабрици стакла јуче је за наш лист рекао да није примерено да
"он процењује сопствени рад, али да верује да је у конкретном случају поступио сходно
законским прописима, те да је "уверен да другачије решење није могао да донесе".
- Радници Стакларе могу, наравно, да уложе жалбу на моју одлуку коју ће да разматра
Апелациони привредни суд у Београду. Тај суд може или да потврди решење о стечају или да га
поништи и врати на поновно одлучивање. Уколико потврди решење о стечају, његова одлука ће
3

бити правоснажна. Дуго сам, међутим, у правосуђу и уверен сам да, у случају Српске фабрике
стакла, другачије решење није могло да буде донето - истиче Јововић.

Слога: Незаконити отказ Видојевићу
Пише: ФоНет

Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су данас да осуђују "незаконити" поступак
Министарства унутрашњих послова којим је председнику Новог полицијско-синдикалног
савеза Момчилу Видојевићу уручен отказ, уз образложење да није био на послу, иако је у то
време био на боловању за шта има писани доказ надлежне здравствене установе.
То је класични политички прогон синдикалног активисте настао као последица активног
синдикалног рада, јавних иступања и залагања за права запослених унутар министарства у
којем је радио и указивања на бројне афере и могуће корупције, сматрају у синдикату Слога.
Дужни смо да упозоримо да његово удаљење са посла неће остати без последица, јер све указује
да у Србији јача аутократија, док се правда и закони спроводе по вољи политичких моћника
који мисле да су апсолутни господари наших живота, пише у саопштењу.
Удружени синдикати Србије "Слога" ће као синдикална централа са јаким везама у
међународним синдикално – радничким организацијама интернационализовати отпуштање
Момчила Видојевића са посла као пример бахатости власти и одсутности правде.

АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ САВЕТА Има простора да се новоосноване
фирме ОСЛОБОДЕ плаћања пореза и доприноса првих 12 месеци
Аутор:Данијела Нишавић
Простора за пореско растерећење плата има, а за очекивати је да би у идућој години порези и
доприноси на зараде могли да буду смањени. Фискални савет сматра да би то могло да буде
најмање два а највише за 3,5 одсто, док би друга опција могла да буде пореске олакшице за
новоосноване фирме током првих 12 до 18 месеци.
Чланови Фискалног савета указују да би порези и доприноси на плате могли да буду смањени
повећањем неопорезивог дела зараде и смањењем доприноса за незапосленост и здравство.
- Тренутна стопа пореза на зараде од 10 одсто најнижа је у региону и Европи, тако да нема
простора за њено додатно смањење. Могуће повећање прилично ниског садашњег
неопорезивог дела зараде који износи 11.790 динара на 18.500 динара у 2018. години. На тај
начин биле би порески растерећене зараде мање од просечних, а нарочито оне око минималца
- истиче Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета.
Када је реч о доприносима, став Фискалног савета је да се размотри смањење доприноса на
незапосленост, а разлог за ту препоруку је тај што постоји слаба веза између висине доприноса
и висине накнаде за случај незапослености, као и чињеницу да Национална служба за
запошљавање остварује суфицит.
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- Предлог је да се укине допринос за незапосленост на терет послодавца од 0,75 одсто. И код
доприноса за здравство постоји простор за смањење, а евентуални мањкови могли би да се
намире трансферима из буџета - указује Алтипармаков.
Иначе, осим ових растерећења, Фискални савет сматра да је могуће и да се размотре и предлози
циљаних пореских олакшица, која предлажу пословна удружења, попут растерећења за
новоосноване фирме. Сличне олакшице већ постоје у Албанији, Летонији и Ирској.
- Важно је да ове олакшице, пре евентуалног усвајања, буду пажљиво анализиране и
дизајниране у складу са карактеристикама домаћег пореског система. Иако би поменуте
анализе тек требало урадити, груба процена Фискалног савета указује да би буџетски простор
од три до пет милијарди динара био довољан да се осмисли широк програм ослобођена пореза
и доприноса, у целини или делимичноза новоосноване привредне субјекте, током првих 12-18
месеци рада односно док не постигну осетан пословни промет од четри-пет милиона динара
годишње - каже Никола Алтипармаков.
Међутим, могућа примена циљаних пореских олакшица би смањила буџетски простор за
опште смањење пореза и доприноса на зараде.
Три опције за смањење пореског терета, предлог Фискалног савета
Прва - да се растерећење привреде спроведе кроз повећање неопорезивог цензуса на зараде са
11.790 динара у овој на
18.500 динара у 2018. Највећу корист од овога би имали запослени са минималним
примањима, који примају половину од просечне зараде (распон оптерећења на нето зараду од
56 одсто до 65 одсто)
Друга - пропорционално смањење доприноса на терет послодавца: укидање доприноса за
незапосленост на терет послодавца
(0,75 одсто) и смањење доприноса за здравство на терет послодавца са 5,15 одсто на 4,4 одсто.
Ова опција би једнако
пропорционално растеретила све запослене Републици, без обзира на висину њихових
примања (распон оптерећења на нето зараду 58 одсто до 64 одсто).
Трећа - комбинација прве две и подразумева повећање неопорезивог цензуса на 15.500 динара
у 2018. и укидање доприноса
за незапосленост на терет послодавца (0,75 одсто) (распон оптерећења на нето зараду 57 досто
до 64,5 одсто)

У Чешкој је НАЈНИЖА стопа незапослености. У чему је њихова
ТАЈНА?
Извор:И.З.К.
У Европској унији је стопа незапослености у августу клизнула на 7,6 одсто, спустивши се на
најнижи ниво од новембра 2008. године, показали су подаци европске статистичке
канцеларије Еуростат.
Међу земљама ЕУ најнижу стопу незапослености забележила је Чешка - 2,9 посто, а следе
Немачка, с 3,6 одсто, и Малта, са 4,2 одсто.
Највишу је стопу незапослености, пак, забележила Грчка, од 21,2, а затим Шпанија са 17,1
одсто.
Иако Немачка важи за покретача европске економије, Чешка, бивша комунистичка република
има најнижу незапосленост. Како је до тога дошло?
Први, и можда изненађују и разлог је тај што је у Чешкој рад јефтин.
Просечни трошкови рада у Чешкој у 2016. години били су свега 10,20 евра (12,07 долара),
знатно испод просека ЕУ од 25,40 €. Али то у потпуности не објашњава ниску незапосленост
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земље, јер други, попут Бугарске, Мађарске и Пољске, имају ниже трошкове рада. Такође,
зараде у Чешкој су прилично нагло порасле. У првом кварталу 2017. номиналне зараде порасле
су за 5,3%, или за 2,8% када се прилагоде инфлацији.
Чешка Република дугује свој успех фабричким пословима. Прерађивачка индустрија у Чешкој
чини најве и проценат економије у односу на друге државе ЕУ и заслужна је за више од
тре ине свих радних места. Производња аутомобила, као што су Тојота, Пежо, Ситроен, Шкода
и Хјундаи, сада је међу главним покретачима у чешкој економији.
Владини подстицаји из деведесетих година, који укључују пореске олакшице за нове компаније
и новац за отварање нових радних места, привукли су висок ниво страних улагања, а додатно су
ојачани након што се земља придружила ЕУ 2004. године.
Према речима Давида Марека, главног економисте у компанији "Делоитте" у Прагу, стопа
незапослености у земљи је ниска због два главна разлога. Прво, стварање радних места у
фабрикама је релативно лако јер су јефтини и подстицаји владе су учинили Чешку републику
атрактивним за глобална производна предузе а.
Друго, чешка економија је блиско повезана са економским здрављем ЕУ. Када Европи добро
иде, Чешкој иде још боље каже Марек. А управо сада Европи иде релативно добро.
Ипак, корени недавног успеха Чешке могу јој створити проблеме у будућности. Марек каже да
су плате порасле због недостатка радне снаге, што спречава бржи раст економије. Као и многе
земље, Чешка се такође суочава са старењем становништва. Бирократија омета компаније у
земљи да лакше запошљавају стране држављане и тако попуне празна радна места. Марек каже
да земља не може приуштити да се плате пове авају брже од продуктивности.

Јавни позив за РТБ "Бор" у марту
Аутор:С. Г.

Влада Србије ће до краја марта наредне године расписати јавни позив за за прикупљање
понуда за РТБ "Бор" – изјаво је Александар Антић, министар рударства и енергетике.
По његовим речима, до тада ће Влада Србије дифинисати и модел по коме ће у РТБ увести
партнера, јер се још увек не зна да ли ће бити расписан позив за стратешко партнерство или
приватизацију ’’Бора’’.
-РТБ ће, само ове године, имати приход од 300 милиона долара – нагласио је Антић. – А, да су
на отворени и разрађени рудници "Церово 2" и "Церово примарно", као и да су проширени
површински копови "Велики Кривељ" и "Јужни ревир", са овом ценом бакра тај приход би
износио до – 700 милиона долара!
Министар рударства подвлачи да би за активирање и проширење рудника у РТБ било
неопходно инвестирати пола милијарди долара.
- РТБ тај новац нема, држава у отварање нових рудника неће инвестирати, тако да нам је помоћ
око проналаска најбољег стратешког партнера за "Бор", коју нам је понудио ММФ, више него
добродошла. Сам избор стратешког партнера за РТБ дефинисаће његова спремност да
инвестира у развој компаније – нагласио је Антић. – Око 400 милиона долара било би
усмерено за отварање нових, а преосталих 100 милиона долара за проширење постојећих
рудника.
По Антићевим речима, у овом тренутку Влада Србије има пописане меморандуме са осам
компанија, које имају и клаузулу поверљивости. Од тих осам компанија, пет су веома озбиљне
компаније – две кинеске, једна руска и две канадске фирме.
Иако Александар Антић није желео да каже о којим је компанијама реч, како "Блиц"
незванично сазнаје најозбиљњи играч је руска компанија УГЦ, на чијем је челу Константин
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Струков. Поред Руса, ту су, незванично, и канадске компаније ’"Мундоро" и "Данди", као и
кинеске корпорације "Чајна пауер" и "Хунан голд’".
- Оверене резерве РТБ износе 1,35 милијарди тона руде, мада ја сматрам да су оне далеко веће,
јер због санкција није било могућности да се раде нова геолошка истраживања – подвлачи
Антић. – У непосредној близини Бора амерички гигант "Фрипорт" и канадски "Невсун"
пронашли су једно од најбогатијих налазишта бакра и злата на свету. Чак и компанија "Рио
Тинто" једна од највећих светских рударских корпорација, истражује на овом подручју. Дакле,
рударство у овом крају има озбилњу перспективу, због чега ћемо врло озбиљно приступити
одабиру модела за избор стратешког партнера за РТБ.

Минималац као 13. плата
Аутор:Е. В. Н.
После препоруке владе с почетка године, у престоници исплаћена помоћ. Београдска предузећа
новац почела да добијају у јуну
ОДБОРНИЦИ општине Обреновац сагласили су се на седници у уторак да свих 556 запослених
у комуналним предузећима добије једнократну помоћ у износу од 22.620 динара. Уплату од око
200 евра у јулу су већ добили радници осталих комуналних предузећа у престоници, а сада су
на ред дошли и Обреновчани. Додатак на плату лећи ће на рачун радника "Топловода",
"Водовода" и ЈКП "Обреновац", а из буџета Обреновца ће у ове сврхе бити издвојено 12,5
милиона динара.
- Јавна и јавно-комунална предузећа Града Београда су исплатила солидарну помоћ својим
запосленима у складу са анексом републичког колективног уговора - каже градоначелник
Синиша Мали. - Они су укупно зарадили око 10 милијарди динара тако да су нашли простора у
буџету за ова издвајања. Ово је најбољи показатељ да градска предузећа сад одлично послују и
да су консолидована. Тим послом смо се бавили у протекле три и по године, с обзиром на то да
смо затекли катастрофално стање и да је највећи број њих пословао у минусу, па чак и
предузећа попут "Аде Циганлије" и "Београд пута".
Запослених у јавно-комуналним предузећима у Србији има око 68.000 и требало је најкасније
до краја марта да добију ову помоћ. Договор Владе, синдиката и председника општина у којима
послују потврђен је средином јануара, али како наглашавају у Самосталном синдикату
комуналних делатности, у зависности од расположивости властитих средстава предузећа,
новац је на рачун радника уплаћиван одједном, у неколико рата или ће тек "лећи".
- План је био да сви до марта приме помоћ, али, тамо где је то немогуће, предузећа ће је
исплаћивати до краја године - кажу у синдикату. - Запослени у комуналној делатности имају
најниже зараде у јавној управи, а многи од њих их и не примају редовно. Тако да је ово, у
ствари, само минимална солидарна помоћ.
Мирослав Чучковић, председник општине Обреновац, потврђује за "Новости" да је одлука
донета на основу Препоруке Владе Србије у договору са синдикатима.
- На овај корак одлучили смо се како бисмо наградили њихову пожртвованост - каже
Чучковић. - Ова награда биће им исплаћена у наредном периоду из једног дела или у ратама.
Трећина радника у јавно-комуналним предузећима широм Србије месечно прими мање од
српског минималца, а најугроженији су радници у предузећима на југу земље. Њима су
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неправедно смањене зараде када и целокупној управи, иако су индиректни буџетски
корисници и већина се финансира из сопствених средстава. На рачун комуналаца "леже" у
просеку за око 20 одсто мање од просечне српске зараде.
ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДСКО-САОБРАЋАЈНО предузеће "Београд" је за солидарну помоћ за своје запослене
издвојило више од 125 милиона динара, док је престонички ЈКП "Водовод и канализација" дао
око 49 милиона динара. "Београдске електране" су поделиле више од 43 милиона, а ЈП "Ада
Циганлија" је из своје касе наменила око 1,5 милиона динара.

Стигле две понуде за куповину Галенике
Извор:Бета

За куповину Галенике стигле су две понуде до истека тендерског рока, али ће се разматрати и
понуде које су до тада послате поштом, речено је Бети у Влади Србије.
Тендерску документацију за куповину 93,7 одсто капитала Галенике откупило је девет
компанија.
Рок за достављање понуда истекао је јуче, а како пише данашња Политика понуду је доставила
швајцарска фирма Амикус.
Отварање понуда је заказано за сутра, а почетна цена на јавном надметању је један евро уз
обавезу купца да уплати и 25 милиона евра за покриће банкарских дугова те компаније.
Министарство привреде Србије је 1. септембра расписало тендер за продају Галенике.
Услов за учешће у приватизацији Галенике је да заинтересовани инвеститор послује у
фармацеутској индустрији, и да у последњој пословној години има приход већи од 300
милиона евра.
Процењена вредност капитала која се нуди на продају је негативна и износи 152 милиона евра.
Банке којима Галеника дугује више од 71 милион евра су сагласне да им будући власник
фабрике исплати 25 милиона евра, чиме би дуг био откупљен уз дисконт.
За добровољни одлазак из Галенике која има 1.400 запослених, пријавило се 250 радника.
Покушај приватизације Галенике је пропао почетком ове године, пошто са потенцијалним
стратешким партнером, руско-британским конзорцијумом Фронтиер-Петровакс, није
постигнут договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према
комерцијалним банкама.
Како пише данашња Политика, понуду је доставила швајцарска фрима Амикус.
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Ђорђевић пензионерима представио социјалне карте
Извор:Бета
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је
представницима Савеза пензионера Србије, који броји око 600.000 чланова, представио
социјалне карте после чије израде ће пензионери са најмањим примањима бити препознати од
стране система и по аутоматизму добијати социјалну помоћ.
Како је саопштило Министарство за рад, Ђорђевић је захвалио најстаријим грађанима на
разумевању досадашњих мера Владе Србије које су њих највише погодиле.
"Свесни смо чињенице, ми као Министарство и Влада Републике Србије, да су пензионери
највише погођени реформама Владе, али верујем да ћемо мерама које спроводимо, а једна од
њих је борба против сиве економије и рада на црно, допринети бољој економској ситуацији, а
резултати су већ данас видљиви. Имамо суфицит у буџету, а план Владе и Министарства
финансија је да на најбољи начин та средства усмеримо, како на повећање плата и пензија,
тако и на капиталне пројекте", казао је Ђорђевић.
Током састанка представници Савеза пензионера Србије упознали су ресорног министра са
проблемима са којима се сусрећу пензионери и изнели низ предлога и могућности како и на
који начин у сарадњи са ресорним министарством може бити побољшан њихов статус и
положај.
Председник Савеза Ђуро Перић казао је да је Министарство рада њихово ресорно
министарство и да пензионери разумеју мере које је Влада донела 2014. године јер је то био
једини начин да се реши лоша финансијска ситуација која је настала до 2012. године.
"Уз помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заступаћемо
интересе пензионера, али и Владе Србије", рекао је Перић.
Представници Савеза пензионера Србије изразили су задовољство због сусрета са министром
Ђорђевићем и захвалили на пријему.

И МУЗИЧАРИМА гарантован МИНИМАЛАЦ
Извор:ОК Радио
У уторак је у Врању одржан састанак на којем се говорило о новинама у статусу
професионалних музичара и њиховим радним правима.
Сусрет је организован на иницијативу новооснованог Удружења музичких и сценских
извођача „Жуто цвеће“ из Врања, а о актуелностима које се тичу статуса музичара је
говорио Драгиша Голубовић, председник Савеза естрадно-музичких уметника Србије и
председник Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије.
Од 1. августа, одлука о Посебном колективном уговору за радно ангажовање
естрадно-музичких извођача, коју је усвојила Влада Србије, добила је проширено
дејство, што значи да се односи на све угоститеље-послодавце и све музичаре у Србији.
Овом одлуком је држава одлучила крене у примену обавезног закључивања уговора
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између послодаваца и музичара, што је и до сада била обавеза, а Пореска управа је најавила
и строгу контролу, каже Драгиша Голубовић.
- Фактички, колективни уговор прописује минималну цену рада за музичаре, која износи
22.620 динара, а новина је дневни ангажман, такозвани „музички дан“, чија је цена пет
одсто од минималне зараде, односно 1.131 динар.
Ту су и друге одредбе које се тичу заштите музичара на радном месту, заштите њихове
опреме, као и обавеза музичара према послодавцу.
На основу колективног уговора ће послодавци и извођачи потписивати типске уговоре
који дефинишу њихове међусобне обавезе – објашњава Голубовић.
Према његовим речима, медијска прашина која се подигла око ове одлуке Владе последица
је неинформисања и потпуно је неоправадана, јер је колективни уговор у интересу и
послодаваца и извођача.
- Никаквих додатних намета за послодавце нема, а музичари добију своју заштиту кроз
колективни уговор.
Значајно је и то што ће сви доприноси на њихове хонораре морати да се уплаћују у Фонд
ПиО, јер се често дешава да музичар дође до краја свог радног века а нема ни дана радног
стажа – оцењује Голубовић.
Председник Удружења музичких и сценских извођача „Жуто цвеће“, познати врањски
гитариста Слађан Антић Гера, каже да је сврха овог састанка информисање о новинама у
циљу борбе за музичаре и њихова права.
- Удружење постоји око месец дана и тренутно броји четрдесетак чланова, а могу нам
приступити, не само музичари, већ и сви радници сличних профила, као што су глумци.
Ми смо једино овакво удружење јужно од Ниша и, што је врло значајно, ушли смо у Савез
естрадно-музичких уметника Србије, што је почетак борбе за остваривање наших права
– наводи Гера.
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