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Стефановић: Повећање плата и пензија од новембра ове године
Танјуг

Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић најавио је повећање
плата и пензија од новембра ове године
Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић најавио је повећање плата и
пензија од новембра ове године.
"Неће бити од следеће године, биће од ове године", рекао је Стефановић гостујући на Пинк
телевизији, додајући да је о томе разговарао с председником Србије Алексадром Вучићем и
премијерком Аном Брнабић.
Министар је подсетио да Србија има огроман раст, који је од почетка године достигао 4,5 одсто.
Имамо могућност да улажемо у будућност наше земље и то и чинимо, рекао је министар.

ДОГОВОР С МИНИСТРОМ: Ратни војни инвалиди прекинули штрајк
Танјуг

Ратни војни инвалиди прекинули су протест и штрајг глађу који су данас започели
испред зграде Скупштине Србије, након што су постигли договор са министром
Зораном Ђорђевићем
Ратни војни инвалиди прекинули су протест и штрајг глађу који су данас започели испред
зграде Скупштине Србије, након што су постигли договор са министром ЗораномЂорђевићем,
сазнаје Б92.
Како су рекли, штрајк су "привремено прекинули" и напустили су Дом Народне скупштине
Србије.
Б92 наводи да су такву одлуку донели након што су се њихови представници договорили с
министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ЗораномЂорђевићем о томе да
се испуни део њихових захтева.
Раније данас шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић обавестио је новинаре у
парламенту да десетак ратних ветерана и инвалида штрајкује глађу, те да траже да се у
Скупштини Србије донесе резолуција о ратним војним инвалидима и да се припреми кровни
закон који би решио статус ратних војних ветерана и инлавалида и породица погинулих у
ратовима од 1991. до 1999.
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Усвојен први извештај о спречавању насиља над женама
Танјуг

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог закључка о усвајању извештаја о
примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља
у породици (Истанбулска конвенција), на предлог Кабинета потпредседнице Владе Зоране
Михајловић.
Израду првог државног извештаја који Србија подноси ГРЕВИО експертској групи међународном телу које је надлежно за праћење реализације, водило је Координационо тело за
родну равноправност у сарадњи са 260 субјеката, са националног, покрајинског и локалног
нивоа, сапштио је кабинет потпредседнице владе.
Први државни извештај, у ком су наведене све важне законодавне и стратешке мере које
држава предузима у борби против родно заснованог насиља, поткрепљене релевантним
статистичким подацима, биће доступне јавности након што извештај буде предат ГРЕВИО
групи наредне недеље.
"Посебно истичемо задовољство јер је остварен велики одзив са локалног нивоа, што говори у
прилог јасном и чврстом успостављању локалних механизама за родну равноправност, што је и
предуслов да се ова област унапређује", каже се у саопштењу.
Након што Србија преда извештај ГРЕВИО, уследиће двогодишњи процес евалуације
извештаја и активности које је држава предузела обавезавши се на примену Истанбулске
конвенције.
Наглашени је да је у питању је веома важан процес који ће нашој земљи дати смернице и
препоруке за даље активности усмерене на борбу против родно заснованог насиља.
Координационо тело за родну равноправност, као институција препозната од Савета Европе за
координацију извештавања и прикупљања свих релевантних информација и података
потребних за припрему државног извештаја ГРЕВИО експертској групи, захваљује свим
партнерима и ресорним институцијама које су дале допринос у припреми овог важног
документа.

Дан пореских слобода у Србији пао 6. јуна

Скоро пола године радимо за државу
Грађани Србије су до 6. јуна радили за државу, а од тада до краја године радиће за себе. Овај
дан се зове Дан пореских слобода и добија се када се упореди све што као друштво створимо у
години (БДП) и оно што држава потроши.
У Србији према Фискалној стратегији јавна потрошња у овој години износиће око 42 одсто
БДП-а, па је и Дан пореских слобода на 42 одсто године. По овоме рецимо Србија се налази у
сличној позицији као Норвешка. Међутим ако се погледају европске земље, мања пореска
оптерећења имају Румунија (чији је Дан пореских слобода 3. маја), Бугарска, Литванија, Ирска,
Пољска, Словачка, Шпанија. С друге стране, веће пореско оптерећење имају развијене земље
Белгија, Француска, остале скандинавске земље чији дан пореских слобода пада у јулу, а
апсолутни лидер је Луксембург чији грађани раде до 28. септембра за државу.
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Економиста Љубомир Маџар указује на правилност да је проценат пореза у БДП-у већи што је
развијенија земља.
„Као сиромашна земља ми себи не можемо дозволити велико пореско оптерећење. Када се
развијемо онда ћемо моћи и да имамо већу јавну потрошњу. Она је сада превисока за наш ниво
развоја и нашу привреду. Многи се позивају на Шведску како има велике порезе и социјална
давања, али када је Шведска била на нашем нивоу стандарда, много су више штедели, више
радили и имали мању државну потрошњу“, објашњава Маџар.
Оно што је карактеристично за Србију је да су порези „сакривени“ од грађана, па велика већина
увек подржава државне програме пошто не види да их они плаћају. Михаило Гајић,
програмски директор Либека објашњава да су највећи порески приходи државе, такозвани
индиректни порези. Тако на пример грађани добијају нето плату и не знају колико још
послодавац плаћа за порезе и доприносе. У Србији је тај порески клин око 63 одсто, односно 63
одсто просечне плате уплаћује се на име пореза на доходак и здравствених и пензијских
доприноса.
„Када би људи добијали бруто плату, па онда сами уплаћивали порезе и доприносе видели би
колико их кошта држава. Рецимо само за порез на доходак од 10 одсто, на просечну месечну
плату од око 44.000 динара плати се месечно око 4.500 динара. На годишњем нивоу то је скоро
54.000 динара, више од једне просечне плате. Када би морали једном годишње да поднесу
пореску пријаву и плате ову суму другачије би гледали на порезе“, објашњава Гајић.
Слична ситуација је и са најиздашнијим порезом, ПДВ-ом. Сваки дан у продавници платимо 10
или 20 одсто пореза на оно што купимо. То стоји на рачуну, али када би сабрали сав плаћен
ПДВ са рачуна у једној години добили би огроман износ.
„Зато би требало порески систем померити више ка директним порезима. Рецимо пре
неколико година промењена је основица и стопа пореза на имовину. Много се писало по
медијима и јавност се узрујала због повећања пореза који није био тако велики. С друге стране
нико не примећује када се повећавају индиректни порези који много више коштају грађане.
Да не би прича о порезима остала само апстракција ево неколико пореских оптерећења која
грађани редовно плаћају мада можда тога нису ни свесни. Рецимо, просечна плата исплаћена у
априлу према подацима Републичког завода за статистику износила 49.117 динара. Ради се о
нето плати. Бруто плата износила је 67.901 динара. Ових 18.784 динара се односи на порез на
доходак и доприносе за здравствено и пензионо осигурање на терет запосленог. На терет
послодавца пада још нешто више од 12.000 динара. Тако се долази до тога да на нето плату од
око 49.000 динара држава узме око 31.000 динара.
Значајан порески приход државе су поред ПДВ-а који је апсолутно најиздашнији државни
приход и акцизе. Рецимо на паклу цигарета које коштају 240 динара држава на име акциза и
ПДВ-а узме 187 динара. Последњих недеља је посебно актуелна цена бензина која расте
захваљујући расту цене нафте у свету, али је и међу највишим у региону захваљујући државним
захватањима. Рецимо у литру безоловног бензина који на бензинској пумпи кошта у просеку
153 динара, државна захватања кроз акцизе, ПДВ и накнаде износи 83,05 динара. Код
евродизела у цени једне литре од 162,7 динара у државну касу слива се 86,22 динара. И код
плаћања струје држава узима свој део. На месечном рачуну од око 7.500 динара плаћа значајне
ставке су акциза од 7,5 одсто, односно 434 динара и ПДВ од 1.240 динара. Прецизније, више од
22 одсто рачуна за струју иде држави.
Наравно питање да ли су у некој држави порези превисоки или не неодвојиво је од питања шта
се за те порезе добија од државе. Уколико су услуге државе квалитетне и адекватне људи, као у
Скандинавији, неће се на њих жалити иако су високи. С друге стране, у земљама у којима
држава слабо или никако не обавља ни основне функције и нешто нижи порези су превисоки.
Поједностављено електронско пријављивање сезонаца
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Усвојен Закон којим се побољшава положај сезонских радника
Законом о поједностављењу радног ангажовања на сезонским пословима у одређеним
делатностима, који је данас усвојен у Скупштини Србије, биће обезбеђен бољи положај
сезонских радника и поједностављен начин њиховог пријављивања у пољопривреди путем
електронске платформе.
Овим законом дефинисани су и послови на којима се ангажује сезонски радник у сектору
пољопривреде, шумарства и рибарства, а који су сезонског карактера.
Закон предвиђа да послодавац може да ангажује сезонског радника највише 180 дана у току
календарске године и за то време радник остварује право на пензијско и инвалидско
осигурање, као и здравствено осигурање само за случај повреде на раду и професионалне
болести. За време обављања сезонских послова радник се не брише из евиденције
незапослених, нити му се обуставља исплата новчане накнада Националне службе за
запошљавање коју је остварио за време привремене незапослености. Новчана накнада за рад
сезонском раднику обрачунава се и исплаћује по радном часу, најмање у износу минималне
цене рада.
Посланици Скупштине Србије усвојили су и допуне Закона о запошљавању странаца којим се,
како је у расправи објаснио министар рада Зоран Ђорђевић, поједностављује поступак
издавања радне дозволе за запошљавање, а у циљу даљег развијања повољног пословног
окружења и привлачења инвестиција. А изменама и допунама Закона о условима за упућивање
запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштиити, који је такође усвојен
већином гласова у парламенту Србије превиђено је, према речима министра Ђорђевића,
укидање законске обавезе послодавца да доставља министарству надлежном за рад
обавештења о упућивању запослених на привремени рад у иностранство.

Привреда тражи резање пореза и доприноса
Привредна комора Србије израђује кварталне анализе примене прописа од значаја за
привреду, путем којих се идентификују кључни и појединачни проблеми чланица коморе који
негативно утичу на пословни амбијент и дефинишу предлози за доношење или измену и
допуну постојећих прописа.
Кроз такве анализе, ПКС је дошао до иницијативе, коју је и упутио Влади Србије и ресорним
министарствима, да је потребно смањити порезе и доприносе на зараде, пореза на добит
предузећа с 15 одсто на десет и изменити постојећи Закон о раду у циљу спречавања
могућности злоупотребе боловања запослених.
Иницијатива о потреби измене актуелног Закона о раду да би се спречиле могућности
злоупотребе боловања запослених настала је након анализе прописа. Уочене су одређене
могућности за унапређење регулативе у области радних односа у циљу спречавања злоупотреба
привремене спречности за рад од стране запослених. У иницијативи ПКС-а указано је на то да
би могуће решење за превазилажење тог проблема могло бити омогућавање послодавцу да од
надлежне здравствене институције затражи извештај на основу којег би било могуће утврдити
оправданост привремене спречности за рад радника у случајевима када је проценат запослених
који су одстутни због привремене спречности за рад већи од десет одсто у току једног месеца.
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Порези и доприноси на зараде износе 63 одсто
Пошто је међу највећим препрекама за ново запошљавање радника високо пореско оптерећење
зарада, ПКС је упутио и иницијативу да се смање порези и доприноси на зараде. По објашњењу
руководиоца Центра за правне и економске иницијативе и политике ПКС-а Кристине Ђурић,
прегледом стопе обавезних социјалних доприноса и стопе пореза на зараде може се видети да
се веће оптерећење на зараде остварује путем доприноса.
Доприноси ПИО порасли с 22 одсто на 26
Анализа ПКС-а указује на то да су обавезни социјални доприноси последњих година бележили
тренд раста.
Тако је, између осталог, наведено да је стопа доприноса за ПИО 2004. године била 22 одсто,
2013. је износила 24, а у последње четири године је 26 процената.
– Порези и доприноси на зараде запослених су веома високи, порески клин на дохотке од рада
износи готово 63 одсто, што значи да послодавац уплаћује држави значајан износ од укупних
трошкова које има када је реч о накнадама за рад – објаснила је Катарина Ђурић. – Да би се
уочени проблеми елиминисали, требало би узети у разматрање смањење пореског клина кроз
смањење стопа доприноса за ПИО и здравствено осигурање, као и изналажење другог начина
за финансирање здравственог система.
Љ. Малешевић

Стојиљковић: Народ апатичан, неспреман да се самоорганизује
Извор: Н1
Зоран Стојиљковић из Удружених гранских синдиката "Независност" изјавио је у
Новом дану да синдикати, не само у Србији него и у свету, већ три деценије "иду из
пораза у пораз под доминацијом неокорпоративног капитала који сваку владу
чини сервилном и послушном".
"Немате приступ медијима, немате простор за лобирање за своје иницијативе, ви сте млађи,
послушни партнер у логици социјалног дијалога. Власти у континуитету од 2000. на овамо, да
би задовољиле европску агенду, формално имају социјално-економске савете и социјални
дијалог", сматра он.
Разорене су институције, чак и Влада не реагује на наше сигнале док не добије упутство.
Према његовим речима, кад се погледају ефекти и како се доносе закони у Србији, последице су
да је народ постао апатичан и да људи нису спремни да се саморганизују.
"Ми никада нисмо имали аутономно организоване синдикате, увек смо окренути да очекујемо
од државе, изложени смо огромном партијском запошљавању. Сваки пут кад покренемо акцију
она је минимализована", оцењује Стојиљковић.
Стојиљковић додаје се већ 20 година води таква политика да "стално долазимо у позицију да
нас је могуће јефтино купити".
"Државом владају партијски кадрови, комесари и комесарке, а истовремено смо 'на извол'те'
капиталу који није донео високе технологије", каже он.
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Стојиљковић оцењује да се имиџ синдиката свесно у јавности прави негативним и додаје да је
поверење у синдикате мало.
"Само моћнији синдикати могу уливати више поверења", закључује он.
Одговарајући на питање о годину дана Ане Брнабић као премијерке, Стојиљковић каже да то
није приметио.
"Никад је нисам видео на социјално-економском савету, писали смо јој два пута и није било
никакве реакције", каже он.
У павиљону Цвијета Зузорић вечерас у 19 сати, у организацији Контекст колектива и ЦЗКД-а,
биће одржан разговор са дискусијом на тему "Улога синдиката: од идеала самоуправљања до
логике капитала".
Новинарка портала Машине Ирена Пејић биће једна од учесница. Она каже да данас постоје
бројни притисци на раднике и раднице кроз различите видове урушавања радничких права и
лоших радних услова.
"У склопу разговора вечерас је и то да промислимо положај синдиката осамдесетих година и да
повежемо са друштвеном ситуацијом данас. С једне стране, да видимо шта можемо из тог
периода да научимо како не бисмо неке грешке понављали, а с друге стране да видимо који су
узроци данашњег стања у сфери рада и на који начин то можемо да превазиђемо", рекла је
Пејић.
Додаје да је данас таква ситауција да се синдикати посматрају ако интересне групе и да стога
опада поверење радника и радница.
"Данас је важно имати синдикално организовање оних који нису ангажовани по редовним
уговорима о раду. Синдикати морају да покажу иницијативу да зађу у сиву зону радно
ангажованих, али не баш запослених радника и радница", каже она.
Тамара Баковић Јаџић из Левог самита Србије каже да је важно критички промишљати
"југословенски период".
"Није све било тако бајно и сјајно, али је у поређењу са данашњим временом било драстично
боље. Данас бити радничко дете значи за вас јако мале могућности", сматра она.
Према њеном мишљењу, последњих година постоји "континуирани атак на рад и синдикате".
Додаје да је контекст у коме синдикати раде "тежак за мобилизацију људи".
Она оцењује да је неопходно шире деловање.
"Морају да буду активни, не дефанзивни и једно тако ће моћи да се поврати поверење у
синдикате и организације цивилног друштва", закључила је она.
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