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Вулин предводио састанак СЕС-а и економских савета региона
Извор:Танјуг

У Влади Србије одржан је састанак тима за процену Социјално-економског савета Србије са
тимовима Економског савета Црне Горе, Економско-социјалног савјета Републике Српске и
Економско-социјалног вијећа Федерације Босне и Херцеговине.
Председавајући Социјално-економског савета Србије министар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Александар Вулин отворио је састанак и том приликом изразио своје
задовољство напретком у социјалном дијалогу, али и незадовољство утицајем Социјалноекономског савета у друштву.
Састанак је одржан у оквиру пројекта Међународне организације рада на процени стања
структуре и функционисања економско-социјалних савета земаља у региону, саопштило је
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
"Данас се суочавамо са дубоким неразумевањем улоге синдиката и послодаваца у друштву",
рекао је Вулин.
Како каже, због тога што капитализам код нас није успео да успостави процес производње у
смислу стварања нове вредности, већ је успоставио систем пљачкашке приватизације која је
људе оставила без посла, државу без имовине, али и капиталисте без имовине.
"Јер је прва генерација капиталиста из пљачкашке приватизације махом по затворима или
нису ни изблиза богати као што су били када су почели пљачкашку приватизацију. Тако је у
процесу производње успостављен сукоб између синдиката и послодаваца, не у смислу да
синдикати онемогућавају процес производње, већ у смислу да спречавају капиталисте да угасе
фабрике и продају њихово приватизовано земљиште за некретнине", навео је Вулин.
Истакао је да је главни мотив сваке пљачкашке приватизације затворити фабрику, а на њеном
земљишту направити зграду или шта друго.
"Сви заједно смо преживели деинституционализацију наших земаља и остали смо без
производње. Без производње нема нове вредности, а ако нема нове вредности, онда немате око
чега да се свађате, што ствара суштински проблем у нашем друштву", сматра Вулин.
После обављеног разговора тимови Економског савета Црне Горе, Економско-социјалног
савјета Републике Српске и Економско-социјалног вијећа Федерације БиХ ће сачинити
заједничку процену стања структуре и функционисања Социјално-економског савета Србије, са
препорукама за јачање социјалног дијалога и повећање његовог капацитета.

Децембарска плата већа од 53.000 динара
Извор:Танјуг

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у децембру 2016. године износила је 53.456 динара, а
заједно са порезима и доприносима 73.641 динар, саопштио је Републички завод за статистику.
У односу на новембар, просечна нето и бруто зарада номинално су биле веће за 16,8 одсто а
реално за 16,9 одсто.
"Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на новембар 2016. године, резултат је, пре свега,
динамике исплата", навео је Завод и додао да се традиционално крајем децембра због
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новогодишњих и божићних празника исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене почетком
јануара.
Како је објашњено, крајем године се исплаћују и заостале зараде, као и годишњи и квартални
бонуси, што је такође утицало на раст зарада исплаћених у децембру 2016.
Просечна нето зарада је у децембру прошле године номинално била већа за 3,8 одсто и реално
за 2,2 одсто него истом месецу 2015. године, док је просечна бруто зарада номинално већа за 4,1
одсто и реално за 2,5 одсто.

Не желе новог директора
Пише: З. Радовановић
Запослени у Институту за јавно здравље у Крагујевцу не одустају од борбе да Драган
Васиљевић, којег су представници Владе Србије у Управном одбору те установе недавно
покушали да смене са директорске функције, и даље остане руководилац Института.
Прекјуче су у Немањиној 11 предали захтев да делегацију запослених у Институту приме
председник Владе Александар Вучић и министар здравља Златибор Лончар. Запослени су у
обраћању премијеру и надлежном министру појаснили “генезу” покушаја смене актуелног
директора крагујевачког Института, иза којег, како тврде у Синдикату те установе не стоји
Влада, већ локални моћници и то зарад партијских и личних интереса.
Подсетимо, УО Института, који има шесторо чланова, од којих су троје уз редова запослених, а
остали су представници оснивача, 17. јануара није поново изабрао др Васиљевића за директора
те установе, иако је он био једини кандидат, испунио све услове и притом има подршку 131 од
укупно 135 запослених у Институту. Чланови УО које је поставила Влада (двојица из СНС и
један из СПС) гласали су против, док су представници запослених били “за”, те се исход био
нерешен (3:3), услед чега Васиљевић, коме мандате истиче 28. фебруара, није изабран за
директора .
У Синдикату те здравствене установе и даље тврде да су по среди закулисне игре и да
представници оснивача Института не гласају по налогу Владе Србије, него локалних
политичких моћника, како би се место директора „попунило по партијској линији“.
Председница Синдиката у Институту Јелена Хаџић Радисављевић, ту хипотезу потврђује
чињеницом да је Надзорни одбор те установе, у којем као представници Владе, исто као и у УО,
седи двоје чланова СНС и један из СПС (уз двоје запослених), 20. јануара наложио УО да
преиспита своју пређашњу одлуку везану за (не)избор Драгана Васиљевића. Рок за нову
седницу УО, према речима Хаџић Радисављевић, истекао је јуче. Захтев да се одржи нова
седница Управног одбора Института, председнику тог органа Мирославу Орешчанину,
прекјуче су упутила и три члана УО из редова запослених.
Анулирање постигнутог
Драган Васиљевић, чије је реаговање “Поносим се што сам крив” јуче објавио наш лист на
рубрици дијалог, сматра “да је крив” и што неколицина локалних „моћника“ жели да анулира
све резултате досадашњег руковођења Институтом, те да на место директора те установе
поставе неког другог, вероватно политички подобног.
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Децембарска плата 53.456 динара
Пише: Фонет
Просечна нето зарада у децембру прошле године износила је 53.456 динара, док је зарада са
порезима и доприносима била 73.641 динар, саопштио је Републички завод за статистику.
У односу на новембар, просечна нето зарада била је номинално већа за 16,8, а реално је увећана
за 16,9 одсто. У поређењу са децембром 2015, просечна нето зарада била је номинално већа за
3,8, а реално за 2,2 процента.
У саопштењу се наводи да је раст децембарских зарада пре свега резултат динамике исплата,
јер се крајем децембра, због новогодишњих и божићних празника, традиционално исплаћују
зараде које би иначе биле исплаћене почетком јануара.
Поред тога, крајем године се исплаћују заостале зараде, као и годишњи и квартални бонуси,
што је такође утицало на раст децембарских плата.

Војвођанске плате коначно јаче од републичког просека
Аутор:Љ. Малешевић

Прича о просечној српској плати од 400 евра не мора да чека март јер је већ на крају прошле
године децембарска просечна нето зарада запослених била 53.456 динара, или 433 евра.
У односу на новембар, децембарска просечна плата у Србији номинално је већа 16,8 одсто, а
реално 16,9. У поређењу с истим месецом прошле године, просечна нето децембарска зарада
номинално је већа 3,8 одсто, а реално 2,2.
По објашњењу Републичког завода за статистику, раст плата исплаћених у децембру резултат
је, пре свега, динамике исплате. Наиме, традиционално се крајем децембра, због
новогодишњих и божићних празника, исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене почетком
јануара. Због тога су зараде у децембру значајно веће од оних исплаћених у новембру. Осим
тога, додају у РЗС-у, крајем године исплаћују се и заостале зараде, као и годишњи и квартални
бонуси, што такође утиче на то да плате у децембру ове године буде знатно веће од
новембарских.
Знатно увећана децембарска нето зарада први пут у години донела је и то да је просек плата
исплаћених у Војводини већи од републичког 38 динара. Наиме, републички просек нето
зарада у децембру износи 53.456 динара, а у Војводини 53.494.У Војводини је далеко највећа
децембарска зарада забележена у Вршцу – 71.818 динара, и она је чак 40,92 одсто већа него
новембарска. Просечна прошломесечна плата у Новом Саду била је 65.184 динара и 24,2 одсто
је већа него у новембру.
С просечном децембарском платом од 64.825 динара Пећинци су на трећем месту у Војводини,
а она је 25,9 одсто већа него месец раније. Највећи скок децембарске плате у односу на
новембарску бележи општина Кањижа, и то чак 43,4 одсто, па је тако нето плата 58.666 динара.
Велики скок од чак 38,9 одсто у односу на новембар прошлог месеца има и општина Оyаци, где
је сада просек 58.631 динар. У Ковину је децембарска просечна зарада 55.953 динара и 38,1
одсто је већа него у новембру.
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Више од трећину, тачније, 36,4 одсто, већа је просечна зарада у Сенти јер је прошлог месеца
износила 51.539 динара. Просечна децембарска плата у Беочину била је 56.303 динара и 20,1
одсто је већа у односу на новембар, док је у Суботици просечна децембарска плата од 51.929
динара 23,2 одсто виша него што су запослени примили месец дана раније.
И у Сремској Митровици коверте запослених дебље су 32 одсто у односу на новембар па
децембарска нето зарада износи 55.772 динара. Велики проценат раста у децембру у односу на
новембар бележи и општина Шид – 27,2 одсто па су тако Шиђани прошлог месеца дошли до
просечне плате од 50.840 динара. Бачкопаланчани, који су по правилу имали високе месечне
просечне зараде, чак знатно више у односу на многе општине, прошлог месеца бележе просек
од 54.264 динара, што је 19,1 одсто више него у новембру.
Из статистичких података произлази да је, за разлику од многих општина у Војводини које су
знатно повећале децембарски просек у односу на новембарску зараду, просечна плата у
Панчеву 3,7 одсто мања и сада износи 52.158 динара. Мању плату у односу на новембар бележе
и запослени у општини Кула, и то 3,3 одсто, па сада имају просек 40.411 динара.
Далеко најмању децембарску зараду имају запослени у Алибунару – 28.515 динара – и она је
чак 0,6 одсто мања од новембарске. Просечна децембарска зарада у Малом Иђошу износи
32.031 динар, у Новом Бечеју 32.437, Сечњу 32.735, Тителу 33.059, Пландишту 33.234,
Ковачици 33.548, Белој Цркви 33.706, Чоки 34.484 и у Бачу 34.484.
Сремцима највећи раст
Када се анализирају војвођанске области, у децембру је највећи раст просечне плате у односу на
новембар забележен у Срему – 26,6 одсто. У свим седам сремских општина децембарске плате
су од 16 до 32 одсто веће него у новембру, па је отуда чак у четири просек већи од 50.000
динара, а у преостале три од 40.000. Највећа плата у сремској области у децембру забележена
је у Пећинцима – 64.825, а најмања у Руми – 42.668 динара. Занимљиво је да је просечна нето
децембарска плата у Иригу, који је претходних месеци бележио нижи просек, повећана чак 34,1
одсто и сада износи 48.259 динара па је „прешишала” суседну Руму.

Смањити намете и сиву економију
Аутор:Д. В.

За привредницима је остала Година предузетништва, а пред њима је читава деценија.
Надлежни из Владе Србије обећавају боље услове пословања, а на панел-дискусији под
називом „Мали бизнис, подршка предузетништву и перспективе развоја”, која је одржана у
Новом Саду у компанији „Мануел”, јасно се чуло шта успешни посленици очекују од
надлежних. То је смањење парафискалних намета, сиве економије те обезбеђивање нижих
трошкова пословања.
Те идеје нису непознате надлежнима. Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар
за привреду Иван Ђоковић рекао је да већ припремљен програм за локалне самоуправе да
ојачају своје капацитете да би помогле малом бизнису. Ту је и програм у којем учествује
Гаранцијски фонд. Они ће помоћи код стар-ап програма, и то сумама од 300.000 до три
милиона динара подстицаја, односно помоћи преко субенционисања камата.
– Познато је да и у развијенијим земљама чак 80 одсто бизниса почетника не преживи ни прву
годину – казао је Ђоковић. – Ми ћемо се трудити да тим програмима то сведемо на бар 50
одсто.
Он је примеито и да ће се привреда брже развијати ако не буде ванредних избора.
Директорка продаје за мала и средња предузећа у Сосијете женерал банци која је била и
организатор панеле, Биљана Пешић рекла је да, сем кредита, предузетницима стоје на
располагању и друге услуге. То је лизинг, за који се нерадо одлучују, али зато све чешће бирају
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услуге факторинга, односно могућност уновчавања потраживања пре доспећа уз одговарајуће
услове.
Секретарка за предузетништво у Привредној комори Србије Биљана Симанић рекла је да они,
између осталог, помажу и тако што су обезбедили електронски све документе које издају.
Домаћин из „Мануела” Синиша Зарин рекао је да се успех његове фирме, која се бави израдом
производа од коже, огледа и у томе што су лане платили 20 милиона динара ПДВ-а. Продају
повећавају и тако што траже нове канале продаје преко електронске трговине, и то успешно.
Новац им стиже и од музеја старих ствари који је поред погона. Продајом слика тих предмета
дневно зараде од 500 до 1.000 евра.
Водитељ панела новинар Милан Ћулибрк приметио је да је то искуство из којег би многи
могли да се уче.

"НЕЗАПОСЛЕНОСТ, СИРОМАШТВО И КОРУПЦИЈА" Грађани на
Косову незадовољни институцијама
Извор:Танјуг
Грађани Косова незадовољни су радом извршних, законодавних и правосудних институција,
показују резултати извештаја Пулс јавности који је урадио УНДП.
Као највеће проблеме, у периоду од априла до октобра 2016. године, становништво наводи
незапосленост, сиромаштво и корупцију.
Резултати извештаја Пулс јавности, који су представљени у Приштини, показују да је петина
грађана задовољна радом извршних, законодавних и правосудних институција.
Резултати истраживања показују, преноси РТВ Ким, да су становници Косова незадовљни
радом председника. У односу на прошло истраживање, задовољство грађана његовим радом
опало је за петину.
- Када говоримо о законодавној и извршној власти, можемо рећи да је задовољство грађана
тренутно у паду. Не могу навести разлоге незадовољства грађана јер ми вршимо испитивања
јавног мњења, прикупљамо податке и представљамо их кроз овај извештај, али сматрам да на
мишљење грађана утиче генерална политичка ситуација - објаснио је менаџер пројекта Пулс
јавности Аде Хетими.
У овом извештају представљен је и став градјана везан за визну либерализацију.
Истраживањем је утврдјено да око 90 процената испитаника сматра да је либерализација
визног режима важна за Косово.
Већина испитаника као главног кривца за немогућност грађана да слободно путују кроз земље
потписнице Шенгенског споразума види Владу Косова.
- Већина грађана криви Владу Косова, односно институције. Следећи разлог који утиче на
одбијање захтева за либерализацију виза јесте однос са Србијом, али и чињеница да 5 чланица
ЕУ нису признале независност Косова. Лош имиџ Косова у свету доприноси томе да
либерализација визног режима још увек није одобрена, а то сматра и 13% грађана - каже
Хетими.
Пулс јавности сачињен је на основу истраживања у оквиру кога је анкетирано 1.305 грађана из
свих заједница на Косову.
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Децембарске плате повећане због исплата за празнике
Извор:Бета

Просечна нето зарада у Србији исплаћена у децембру 2016. године износила је 53.456 динара, а
заједно са порезима и доприносима 73.641 динар, саопштио је Републички завод за статистику.
У односу на новембар, просечна нето и бруто зарада номинално су биле веће за 16,8 одсто а
реално за 16,9 одсто.
"Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на новембар 2016. године, резултат је, пре свега,
динамике исплата", навео је данас Завод и додао да се традиционално крајем децембра због
новогодишњих и божићних празника исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене почетком
јануара.
Како је објашњено, крајем године се исплаћују и заостале зараде, као и годишњи и квартални
бонуси, што је такодје утицало на раст зарада исплаћених у децембру 2016.
Просечна нето зарада је у децембру прошле године номинално била већа за 3,8 одсто и реално
за 2,2 одсто него истом месецу 2015. године, док је просечна бруто зарада номинално већа за 4,1
одсто и реално за 2,5 одсто.

СРПСКИ ПОСЛОДАВЦИ ПРОЦЕНИЛИ Ево која ће занимања бити
тражена у 2017. години
Аутор:Лана Гедошевић

Стручњаци за развој софтвера, од пројектаната до аналитичара, али и машински инжињери,
шивачи текстила, заваривачи и резачи пламеном, монтери, армирачи, комерцијални и
трговински заступници... само су нека од занимања за којима ће током ове године бити
повећана тражња.
Овакве резултате показала је акета међу послодавцима коју је спровела Национална служба за
запошљавање (НСЗ), према чијим проценама ће у Србији ове године запосленост бити
повећана за око четири одсто.
Када су у питању области, очекивања су да највише запошљавања бити у области трговине и
поправке моторних возила (6,3 одсто), затим у области прерађивачке инсутрије (5,3),
грађевинасртву (4,8), информисању, комуникацијама и саобраћају (3,1) и пољопривреди,
шумарству и рибарству (2,4). Са друге стране, најмање запослења биће у области финансијске
делатности (-3,2 одсто).
Подаци показују да су послодавцима много више потребни радници који располажу техничкотехнолошким знањима, и то не само они са високом стручном спремом. Тако, потражња
постоји за онима који се баве развојем софтвера, информационим технологијама, затим
машински инжињери, руковаоци машина за обраду метала, али и армирачи, монтери,
заваривачи... Са друге стране, у много мањој мери су им потребни они који располажу
друштвено-хуманистичким знањима.
Један број предузећа, показала је анкета, наводи и да при запошљавању нових радника има
проблем јер не може да пронађе оне који имају адекватне квалификације, без обзира на степен
образовања. То је највише изражено у областима прерађивачке индустрије, у трговини и
грађевинарству.
Према проценама НЗС, највећа планирана запосленост требало би да буде у региону јужне и
источне Србије (5,4 одсто), а најмања за регион КиМ (1,8). Посла ће, према овим подацима,
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највише бити у малим предузећима (око 7,4 одсо), затим и у средњим (4,3), док се најмањи раст
запослености планира за велика предузећа (1,4).
Истраживање НЗС “Анкета послодаваца 2016/2017“ рађено је током новембра 2016. године, на
терену, и у њој је учествовало више од 3.770 предузећа.
Најтраженија занимања
 Стручњаци за развој софтвера (пројектанти софтвера и аналитичари),
 Возачи тешких теретних возила и камиона
 Трговачки техничари
 Трговци у малопродаји
 Машински инжењери
Шта се тражи од посебних знања
 Познавање информационо-комуникационе технологије
 Поседовање разних врста дозвола (возачка, за ношење оружја, разне лиценце за
планере, пројектанте, изводјаче радова, лиценце за рачуновође, у области саобраћаја...)
 Познавање страних језика
Шта је пожељно од личних вештина
 Склоност ка раду са стварима и производима
 Комуникативност
 Тачност и прецизност
 Склоност ка изналажењу практичних решења
 Склоност ка брзом темпу рада

Привредници тврде: Корупција највише штети нама
Извор: Н1

Ни корак напред ни корак назад. Већ 17 година, позиција Србије у оквиру Индекса перцепције
корупције се много не мења. А овогодишње 72. од укупно 176 места, није нимало охрабрујуће,
каже Владимир Гоати из Транспарентности Србја.
"Онеспокојавајући закључак да од 2011. ка овамо фактички тапкамо у месту! Изнад 50, односно
42, корупција се сматра ендемском у једном друштву. Што и те како утиче, наравно не
позитивно, на инвеститоре", каже Гоати.
Нетранспарентност у доношењу одлука, одбијање власти да обелодани документе које траже
представници јавности и политизација, неки су од главних проблема у Србији.
"Нама је била потребна деполитизација јавног сектора, да се отклони и умањи колико год се
може, тај утицај тамо где му нема места. За почетак код именовања и постављења
руководилаца, директора школа, болница", додаје Немања Ненадић.
Више од трећине испитаника у Србији сматра да је корупција један од три највећа проблема у
земљи. Привредници тврде - корупција заправо највише штети њима.
"Државни органи и привреда, они су увек, осим када се ради о томе да се корупција врши у
односу на грађане, али у принципу никада једно министарство нема коруптивне потезе у
односу на друго министарство. Али зато поједини припадници одређених министарстава увек
су у ситуацији да привреду изложе неким коруптивним радњама", каже Небојша Атанацковић.
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Провредници траже и веће учешће у борби против корупције. Сматрају да би то утицало и на
привредни раст, а као доказ нуде примере економија попут Данске.
Од земаља у региону иза Србије се једино налазе Босна и Херцеговина, Македонија и Албанија.

Доктор наука плаћен мање од спремачице - разлог за штрајк
Извор: Н1
Унија синдиката просветних радника одржала је протест упозорења. Био је то, заправо, више
скуп на којем су председници тог синдиката из целе Србије подвукли црту испод оног што је
министарство просвете обећало и учинило и договорили своје следеће кораке. Закључак учињено је премало, па се не искључују нови штрајкови.
Два дана пре школске славе и другог дела зимског распуста један од репрезентативних
синдиката запослених у просвети дао је ресорном министраству тему за размишљање током
двонедељне паузе. На скупу у Дому синдиката Унија синдиката просветних радника указала је
на лош материјални положај просветара и затражила хитну реакцију.
"Ви сада имате ситуацију да је доктор наука, који је игром случаја директор једне школе,
плаћен мање од спремачице, теткице или особе која је са најмањим степеном образовања у
Електродистрибуцији”, Јасна Јанковић, председница УСПРС.
Не помаже им, објашњавају, ни повећање од шест одсто, јер су плате премале. А могле су бити
пристојније да је, како кажу, било правилније расподеле и да је поштован споразум који су
министарство и синдикати потписали у априлу 2015. године.
"Влада се обавезала да ће нам дати неке паре, у виду помоћи, у виду новогодишњих награда и
није дала. Дала је ону срамну помоћ тек после нашег штрајка. Влада се обавезала да ће донети
Закон о платним разредима којим ће се побољшати метреијални положај просветних радника,
закон је донела, материјални положај се није побољшао”, казао је Звонимир Јовић, из УСПРС.
Али, није кажу синдикалци, све у парама, има нешто и у законима. Министарство се обавезало
и да ће нацрте закона радити заједно са синдикатима што, тврде у Унији, не чини. Зато им и
јучерашње обећање министра да ће се, пре него што о сету закона почне јавна расправа, питати
синдикати делује нереално
"Верујем да ћемо 24 до 36 сати пре јавне расправе имати прилике да видимо тај закон када
више не можемо да урадимо ништа осим да током јавне расправе дамо своје примедбе, то није
нешто што се зове социјални дијалог", рекла је Јанковић.
Министарство има две недеље да о свему размисли и проба да нађе решење, ако се и после тога
ништа не промени синдикалци најављују уличне протесте.

Све ређе траже да иду у пензију
Аутор:Ј. Ж. С.
У последње три године број захтева за пензионисање смањен за готово 59.000. Узроци - нови
закон, али и последице транзиције
ЗА само три године број захтева за пензионисање који су стигли на шалтере ПИО фонда мањи
је за готово 59.000. Према статистици у 2013. години је чак 194.256 запослених предало радну
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књижицу и затражило пензију, док се закључно са 31. децембром Фонду истим поводом
обратило 135.343 радника.
Како каже Јелица Тимотијевић, директор Сектора за односе са јавношћу у ПИО фонду, толико
људи ће отићи у старосну пензију, док је предато 50.978 захтева за породичну и 47.934 за
инвалидску пензију.
- Имајући у виду измене Закона о ПИО, који се примењује од 1. јануара 2015. године, а које се,
поред осталог, односе на сукцесивно подизање услова за старосну пензију за жене осигуранике
сваке календарске године, број захтева за остваривање права се од тада постепено смањује каже наша саговорница.
У години када су промењени прописи, тачније на прелазу из 2014. у 2015. годину готово 17.500
мање пензионера регистровала је статистика Фонда. Број оних који имају услове и одлучују се
да напусте радно место је из године у годину све мањи.
- Пракса показује да се у филијалама Фонда у децембру прими већи број захтева за
остваривање права на старосну пензију од просечног броја за претходних 11 месеци, па је тако
било и ове године - каже Тимотијевић.
Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, сматра да више фактора утиче на
мањи број пензионера. По њему то је, пре свих примена закона, али утицај има и транзиција.
- Претходних година велики број људи остајао је без посла и одлазили су у пензију и када нису
испуњавали све услове - каже наш саговорник. - У 2015. и 2016. години мање их је за 0,5 одсто.
Осетно је мање пољопривредника, јер се затварају старачка домаћинства, а повећана је и стопа
смртности. Списак пензионера у категорији војних и запослених је такође све краћи, али је зато
више самосталаца.
То се, тврди Ненадић, и очекивало и њихов број ће бити већи за око четири одсто. Очекује се да
се оваква кретања наставе још коју годину.
ЗА 15 ГОДИНА СВИ ЈЕДНАКИ
ОД Нове године за жене осигуранике услов за старосну пензију осим година живота је и
најмање 15 година стажа осигурања, док за мушкарце и даље остаје услов од 65 година живота
и 15 година стажа. Године живота ће се увећавати све до 2032. године, када ће услови за оба
пола бити изједначени, а то је 65 година старости и најмање 15 година стажа.

Протест синдиката просветара: Још чекамо платне разреде
Извор:Бета
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије затражили су испуњење одредби
Споразума из 2015. године, посебно истичући захтев за увођење платних разреда
Светосавски протест Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) одржан је данас у
подне у Београду, а чланови тог синдиката затражили су испуњење одредби Споразума о
решавању спорних питања у просвети из 2015. године посебно истичући захтев за увођење
платних разреда, како би се побољшао материјални положај просветних радника.
Председница УСПРС-а Јасна Јанковић рекла је новинарима у Дому синдиката да су се
представници синдиката из целе Србије окупили уочи 27. јануара, школске славе Свети Сава,
како би јавност обавестили о "страшним стварима које се у образовању дешавају".
"Никако да нађемо заједнички језик с властима, с представницима министарства (просвета).
Сви се позивају на то да треба да нас прими премијер (Александар Вучић) и да он одлучи о томе
шта ће бити с нашим повећањем, али уз многа обећања, премијер нас није примио од марта
2016. године", рекла је Јанковићева.
11

Она је истакла да министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић говори
да су представници УСПРС-а у праву и наводи да их разуме, али да он не одлучује о стварима
које су "горуће" и да се "некакав" разговор без резултата одвија само када најаве штрајк.
Јасна Јанковић подсетила је да је 24. априла 2015. године потписан Споразум о решавању
спорних питања у просвети, којим је окончан петомесечни штрајк просветара.
"Данас смо у ситуацији да нам актуелни министар каже да је послао правном тиму на тумачење
да ли је Споразум нешто што он мора да поштује с обзиром на то да су га потписали министри
који више нису министри у Влади Србије", рекла је председница УСПРС-а.
Она је казала да је тренутно највећи проблем за просветне раднике то што нико више од
представника власти ни не прича о увођењу платних разреда, који би омогућили поштену
поделу новца из државног буџета.
"Имате ситуацију да је доктор наука који је игром случаја директор неке школе плаћен мање од
спремачице у Електропривреди Србије", рекла је Јасна Јанковић и додала да осим што се
променио министар просвете држава свој курс према образовању није променила и нема
намеру да промени.
Јасна Јанковић је казала да нису испуњене ни одредбе Споразума које предвиђају Светосавску
награду, за коју каже да је УСПРС од августа 2015. године до данас уштедео новац чијом
поделом би запослени у образовању могли да добију од 10 до 15 хиљада динара.
Она је рекла да представници тог синдиката нису укључени ни у израду Закона о основном
систему образовања и васпитања, као ни у израду других Закона - о основној школи, средњој
школи, предшколском обзразовању, инспекцијским службама у образовању , о дуалном
образовању, итд.
Члан Председништва УСПРС Звонимир Јовић истакао је да не постоји воља да Влада Србије
испуни оно на шта се обавезала Споразумом из 2015. године, наводећи да УСПРС-у преостаје
"борба, улица, протест - затварање Немањине улице" како би властима рекли - "Доста с
преварама".

"Доктор наука има мању плату од спремачице у ЕПС-у"
Аутор: Бета, Танјуг
Унија синдиката просветних радника Србије затражила је да се испуне одредбе потписаног
споразума којим је завршен штрајк просветара пре две године.
"Влада је током нашег штрајка говорила да је образовање на првом месту и желимо да се
то сада некако покаже у пракси", рекла је председница УСПРС Јасна Јанковић пред почетак
Светосавског протеста у организацији тог синдиката у Дому синдиката. Она је додала да
просветари очекују од надлежних министарстава да се испуни споразум из априла 2015. године
којим је окончан штрајк просветара, а кључно је увођење платних разреда којим би се новац
равноправно поделио.
"Сада имате ситуацију да је доктор наука који је директор школе мање плаћен од
спремачице у ЕПС-у. То је понижавајуће. Мислим да је тренутак да се држава одреди да ли
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јој је потребно образовање", нагласила је Јанковићева и додала да су запослени у просвети
најобразованији људи у Србији, а имају најниже плате.
"Никако да нађемо заједнички језик с властима, с представницима министарства
(просвета). Сви се позивају на то да треба да нас прими премијер (Александар Вучић) и да
он одлучи о томе шта ће бити с нашим повећањем, али уз многа обећања, премијер нас није
примио од марта 2016. године", рекла је Јанковићева.
Она је истакла да министар просвете Младен Шарчевић говори да су представници УСПРС-а у
праву и наводи да их разуме, али да он не одлучује о стварима које су "горуће" и да се "некакав"
разговор без резултата одвија само када најаве штрајк. Синдикати су, додаје, у претходном
периоду радили на распоређивању технолошких вишкова што је донело уштеде у систему, те су
очекивали да ће тај новац бити усмерен у побољшање материјалног положаја просветара, а не
да би се усмерило у буџет.
Уколико се не промени однос државе и ресорног министарства према просвети, не реше стари
и нови проблеми, Јанковићева каже да ће следећи корак бити протести, штрајкови и излазак
на улицу, али да то не зависи од њих већ од друге стране - "да ли ће имати слуха за проблеме у
просвети". У изради шест просветних закона,синдикати нису учествовали, каже она и додаје да
ће им вероватно нацрт закона бити доступан 24 до 36 сати пре јавне расправе када не може
ништа да се уради.

ПРОТЕСТ ПРОСВЕТАРА: Траже увођење платних разреда
Извор:Танјуг
БЕОГРАД - Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) данас је затражила од
ресорног Министарства да се испуне одредбе потписаног Споразума којим је завршен штрајк
просветара пре две године, од којих се једна одредба односи на увођење платних разреда.
"Влада је током нашег штрајка говорила да је образовање на првом месту и желимо да се то
сада некако покаже у пракси", рекла је председница УСПРС Јасна Јанковић новинарима пред
почетком Светосавског протеста у организацији тог синдиката у Дому синдиката.
Она је додала да просветари очекују од надлежних Министарстава да се испуни споразум из
априла 2015. године којим је окончан штрајк просветара, а кључно је увођење платних разреда
којим би се новац равноправно поделио.
"Сада имате ситуацију да је доктор наука који је директор школе мање плаћен од спремачице у
ЕПС-у. То је понижавајуће. Мислим да је тренутак да се држава одреди да ли јој је потребно
образовање", нагласила је Јанковић и додала да су запослени у просвети најобразованији људи
у Србији, а имају најниже плате.
Синдикати су,додаје, у претходном периоду радили на распоређивању технолошких вишкова
што је донело уштеде у систему, те су очекивали да ће тај новац бити усмерен у поправљање
материјалног положаја просветара, а не да би се усмерило у буџет.
Уколико се не промени однос државе и ресорног министарства према просвети, не реше стари
и нови проблеми, Јанковић каже да ће следећи корак бити протести, штрајкови и излазак на
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улицу, али да то не зависи од њих већ од друге стране "да ли ће имати слуха за проблеме у
просвети".
У изради шест просветних закона, синдикати нису учествовали каже она и додаје да ће им
вероватно нацрт закона бити доступан 24 до 36 сати пре јавне расправе када не може ништа да
се уради.
Представница запослених у предшколским установама Драгана Јелић рекла је да би би плате
запосленима у предшколским установама требале да се исплаћују из републичког буџета, а да
одржавање буде на локалним самоуправама.
"Тада не би било разлике у платама и по 10.000 динара, не би се дешавало да касне и по четири
месеца", закључила је она.

ПЛАЋЕНИЈЕ СПРЕМАЧИЦЕ У ЕПС Просветари траже платне разреде!
Аутор:Танјуг
Унија синдиката просветних радника Србије затражила од министарства да се испуне одредбе
споразума којим је завршен штрајк пре две године, од којих се једна одредба односи на
увођење платних разреда.
"Влада је током нашег штрајка говорила да је образовање на првом месту и желимо да се то
сада некако покаже у пракси", рекла је председница УСПРС Јасна Јанковић новинарима пред
почетком Светосавског протеста у организацији тог синдиката у Дому синдиката.
Она је додала да просветари очекују од надлежних министарстава да се испуни споразум из
априла 2015. године којим је окончан штрајк просветара, а кључно је увођење платних разреда
којим би се новац равноправно поделио.
"Сада имате ситуацију да је доктор наука који је директор школе мање плаћен од спремачице у
ЕПС-у. То је понижавајуће. Мислим да је тренутак да се држава одреди да ли јој је потребно
образовање", нагласила је Јанковић и додала да су запослени у просвети најобразованији људи
у Србији, а имају најниже плате.
Синдикати су,додаје, у претходном периоду радили на распоређивању технолошких вишкова
што је донело уштеде у систему, те су очекивали да ће тај новац бити усмерен у поправљање
материјалног положаја просветара, а не да би се усмерило у буџет.
Уколико се не промени однос државе и ресорног министарства према просвети, не реше стари
и нови проблеми, Јанковић каже да ће следећи корак бити протести, штрајкови и излазак на
улицу, али да то не зависи од њих већ од друге стране "да ли ће имати слуха за проблеме у
просвети".
У изради шест просветних закона, синдикати нису учествовали каже она и додаје да ће им
вероватно нацрт закона бити доступан 24 до 36 сати пре јавне расправе када не може ништа да
се уради.
Представница запослених у предшколским установама Драгана Јелић рекла је да би би плате
запосленима у предшколским установама требале да се исплаћују из републичког буџета, а да
одржавање буде на локалним самоуправама.
"Тада не би било разлике у платама и по 10.000 динара, не би се дешавало да касне и по четири
месеца", закључила је она.
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"Мали бизнис - подршка предузетништву и перспективе за развој"
Извор:РТВ

Мала и средња предузећа су кључ и покретач бржег привредног раста, сагласни су учесници
панел дискусије „Мали бизнис – подршка предузетништву и перспективе за развој", у
организацији „Блица" и „Социете Генерале" банке у Србији. Разматрани су програми подршке
за предузетнике и стартап предузећа, као и питања о унапређењу индустријских зона и сарадње
са пословним инкубаторима.
Предузетништву недостаје подршка, али и иницијатива, сматра Синиша Жарин, власник
Мануала, у чијим просторијама је и одржана панел дискусија.
"Препоручио бих мало више храбрости, ентузијазма и лудости. То је све у данашње време
потребно, да бисте се бавили производњом и предузетништвом", рекао је Синиша Жарин,
власник компаније "Мануал".
"Ако желимо да се развијамо брже, а то је неопходно да бисмо стигли бар земље у окружењу,
попут Румуније и Бугарске, ми морамо да имамо веће стопе привредног раста. А то је немогуће
без бржег раста и развоја малих и средњих предузећа и предузетника", рекао је Милан
Ћулибрк, главни и одговорни уредник недељника НИН.
Година за нама проглашена је годином предузетништва, а најављује се и деценија
предузетништва која почиње са 2017-ом.
"Због лоше структуре индустрије, недовољне оријентисаности ка извозу и супституције
индустрије нашим производима, управо онај простор у којем ми можемо да маневришемо и да
обезбедимо додатни привредни раст јесу мала, микро и породична предузећа", нагласио је
Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам.
"Ми смо на састанцима са предузетницима у Привредној комори Србије таргетирали неколико
кључних проблема који се односе на њихово пословање. То су пре свега сива економија, укупни
трошкови и парафискални намети", рекла је Бранислава Симанић, секретар Сектора за
предузетништво Привредне коморе Србије.
Кључни проблеми предузетника, како кажу надлежни, требало би да се реше кроз Стратегију
за развој малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности. Она обухвата период
од 2015. до 2020. године.

У Суботици кориговане плате запослених и функционера
Извор:Бета

Начелница Градске управе у Суботици Марија Ушумовић Давчик донела је нови правилник о
платама запослених у Градској управи Суботице, објављено је у градском Службеном листу.
Правилник је донет пошто је Државна ревизорска институција (ДРИ) објавила да је за плате
запослених, изабраних и постављених лица у локалној самоуправи и јавним предузећима 2015.
године више од 123 милиона динара исплаћено супротно законским прописима.
15

Новим правилником измењени су коефицијенти запослених, који ће се кретати од један колико износе за спремачице, портире и остале извршиоце са занимањем квалификовани
радник, до 12,60 - за секретаре секретаријата, са звањем самостални стручни сарадник.
На овај правилник сагласност је дало Градско веће, а примењиваће се почев од обрачуна и
исплате плата за јануар.
Начелница је донела и ново решење о одређивању коефицијената за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица у органима Града.
Тако ће коефицијент градоначелника бити 9,40, председника Скупштине 9,30, заменика
градоначелника 9,20, заменика председника Скупштине 9,10, а чланова Градског већа 8,80. И
тај коефицијент ће се примењивати од обрачуна и исплате јануарских плата.

Састанак социјално-економских савета региона
Извор:Танјуг

У Влади Србије данас је одржан састанак тима за процену Социјално-економског савета Србије
са тимовима Економског савета Црне Горе, Економско-социјалног савјета Републике Српске и
Економско-социјалног вијећа Федерације Босне и Херцеговине.
Састанак је отворио председавајући Социјално-економског савета Србије, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, који је изразио своје
задовољство напретком у социјалном дијалогу, али и незадовољство утицајем Социјалноекономског савета у друштву.
Састанак је одржан у оквиру пројекта Међународне организације рада на процени стања
структуре и функционисања економско-социјалних савета земаља у региону, саопштило је
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
"Данас се суочавамо са дубоким неразумевањем улоге синдиката и послодаваца у друштву",
рекао је Вулин.
Како каже, због тога што капитализам код нас није успео да успостави процес производње у
смислу стварања нове вредности, већ је успоставио систем пљачкашке приватизације која је
људе оставила без посла, државу без имовине, али и капиталисте без имовине.
"Јер је прва генерација капиталиста из пљачкашке приватизације махом по затворима или
нису ни изблиза богати као што су били када су почели пљачкашку приватизацију. Тако је у
процесу производње успостављен сукоб између синдиката и послодаваца, не у смислу да
синдикати онемогућавају процес производње, већ у смислу да спречавају капиталисте да угасе
фабрике и продају њихово приватизовано земљиште за некретнине", навео је Вулин.
Он је истакао да је главни мотив сваке пљачкашке приваризације затворити фабрику, а на
њеном земљишту направити зграду или шта друго.
"Сви заједно смо преживели деинституционализацију наших земаља и остали смо без
производње. Без производње нема нове вредности, а ако нема нове вредности, онда немате око
чега да се свађате, што ствара суштински проблем у нашем друштву", навео је министар.
После обављеног разговора тимови Економског савета Црне Горе, Економско-социјалног
савјета Републике Српске и Економско-социјалног већа Федерације БиХ ће сачинити
заједничку процену стања структуре и функционисања Социјално-економског савета Србије, са
препорукама за јачање социјалног дијалога и повећање његовог капацитета.
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