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ЕПС занемарио модернизацију постројења и реформу управе
Пише: Г. Влаовић
* Павловић: Када је реч о реформама у ЕПС-у, потенцира се смањење броја
запослених и измена организационе структуре, а уопште се не помиње најважнија
ствар - модернизација производних постројења
Тврдње Фискалног савета да реформе у Електропривреди Србије слабо напредују су потпуно
тачне, али када је реч о реструктурирању те компаније, акценат не треба да буде на смањењу
броја запослених и организационој подели већ на њеној модернизацији, сматра стручна
јавност.
Драгослав Љубичић, главни повереник Синдиката ЕПС "Независност", каже за Данас да не
само да реформе у том предузећу не иду предвиђеним током већ да увелико касне.
- Те реформе је требало започети пре скоро 17 година када је у земљи дошло до демократских
промена. Нажалост до тога није дошло, реформе су закасниле и одвијају се веома траљаво каже наш саговорник.
Он додаје да је корпоративизација ЕПС-а спроведена на веома лош начин и да не омогућава
успешно и функционално пословање предузећа
- Поред тога, проблем је и у томе што се као основна ствар када је реч о реформама потенцира
смањење броја запослених у компанији. Са нашег синдикалног становишта то никако не може
да буде основни проблем предузећа. Реформу првенствено треба усмерити на смањење
губитака у преносном систему ЕПС-а јер би се елиминисањем те бољке финансијски резултати
компаније знатно поправили. Такође, требало би наставити са процесом ревитализације и
модернизације производних постројења ЕПС-а и променити начин управљања компанијом јер
се показује да начин на који она сада функционише није добар - наводи Љубичић.
Он додаје да би требало повести и рачуна о структури запослених у ЕПС-у и усмеравати људе ка
раду у производном сектору јер је најважнији задатак тог предузећа да обезбеди континуитет у
снабдевању потрошача електричном енергијом.
Са његовим мишљењем да у ЕПС-у има доста проблема слаже се и приватизациони саветник
Бранко Павловић, који такође инсистира на томе да су у први план када је реч о реформи ЕПСа гурнути секундарни проблеми.
- С друге стране, проблеми од прворазредног значаја се сасвим погрешно пренебегавају. Тако
Фискални савет упорно потенцира, када је реч о реформама у ЕПС-у, на смањењу броја
запослених и измени организационе структуре, а с друге стране не помиње уопште најважнију
ствар а то је модернизација производних постројења ЕПС-а. Ми смо потписали разне
споразуме са Европском унијом о модернизацији постројења за производњу струје, јер је
већина њих веома стара, међутим на том плану је веома мало урађено. Међутим, Фискални
савет тај сегмент не спомиње јер њих интересују реформе у ЕПС-у само са становишта
стабилности државног буџета. Такође, разлог због кога се Фискални савет залаже за реформе у
ЕПС-у јесте тај да се после њиховог спровођења то предузеће прода. Ја сматрам да би реформе
у ЕПС-у, то јест његову свеобухватну модернизацију, требало спровести како би компанија
успешније пословала. Такође, сматрам да би по интересе грађана Србији и потрошача најбоље
решење било да тако успешно реформисана компанија која остварује профит остане у
државном власништву - наводи Павловић.
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Контактирали смо јуче и Електропривреду Србије како бисмо добили њихов коментар на
тврдње Фискалног савета да се реформе у том предузећу слабо спроводе, међутим до
закључења овог издања нисмо добили одговоре.
Подсећања ради, председник Фискалног савета Павле Петровић недавно је изјавио да када је
реч о реформама јавних предузећа "у ЕПС-у скоро ништа није урађено".

Јачи долар ће поскупети отплату спољног дуга Србије
Извор:Бета
Амерички долар је од августа прошле године до средине јануара 2017. ојачао за приближно
шест одсто и то ће поскупети отплату спољног дуга Србије, а можда ослабити и динар, рекао је
економиста Бошко Живковић.
Он је, на представљању фебруарског броја часописа Макроекономске анализе и трендови,
истакао да дуг Србије у тој валути износи осам милијарди.
"Други канал утицаја ојачног долара је преко поскупљења роба и услуга које се традиционално
продају у тој америчкој валути, а то су пре свега енергенти", рекао је Живковић.
Амерички долар је, према његовим речима, и даље главна резервна светска валута са око 60
одсто учешћа на тржишту.
"Конкуренција евра, јена, британске фунте и јуана је смањила неоспорну доминацију долара у
функцији светског новца, али без обзира на то и даље има велики утицај на главне процесе и
токове капитала у свету", рекао је Живковић.
Јачање долара је, према његовим речима, последица промене базних каматних стопа
америчких Федералних резерви (ФЕД) у децембру за 25 базних поена, али и раста цена
енергената што је повећало тражњу за том валутом.
"Курсеви валута земаља у развоју које немају снажан извозни потенцијала су ослабили у
кратком року, а курсеви валута земаља које су снажни извозници као Русија су ојачали
(рубља)", рекао је Живковић.
Јачање долара, према речима Живковића, коју ће према најавама из децембра прошле године,
подржати ФЕД, повећањем базних каматних стопа у три наврата, током ове године, промениће
токове капитала.
"Основни ток ће бити из ЕУ у САД, па ће се смањити количина расположивог капитала за
улагања из ЕУ у друге земље", рекао је Живковић и додао да је "чињеница и да јачање долара
смањује конкурентност америчког реалног сектора на светском тржишту".
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НСЗ: Мере за запошљавање 130.000 људи у 2017.
Извор: Н1
Мерама активне политике запошљавања прошле године је у Србији обухваћено 131.000
незапослених лица, шта је план и за ову годину, рекао је директор Националне службе за
запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић, саопштила је та служба.
Он је, приликом потписивања Споразума о учинку у 2017. години с министром за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александром Вулином, истакао да је НСЗ прошле
године скоро у свим програмима имала већу реализацију у односу на задати план.
"У 2016. години активним мерама обухватили смо 146.000 лица, што је знатно изнад плана. Од
тог броја, у различите мере запошљавања било је укључено 8.200 особа са инвалидитетом",
рекао је Мартиновић.
Постоје и програми који, према његовим речима, нису остварили стопостотни учинак, а то су
углавном они које се односе на мере за особе са инвалидитетом.
"Мера која је прошле године дала добар резултат била је субвенција зарада за особе са
инвалидитетом и имали смо план да у њу укључимо 350 особа без радног искуства, а укључили
смо око 450", рекао је Мартиновић.
Додао је да интересовање послодаваца за друге програме који омогућавају запошљавање особа
са инвалидитетом, попут персоналног асистента за те особе на радном месту или опремање и
прилагодјавање радног места, није дало очекиване резултате.
С обзиром на то да је у протеклој години од 71.000 пријављених потреба за радницима чак
10.000 остало непопуњено, директор НСЗ рекао је да ће се у овој години радити више на
припреми незапослених лица кроз различите обуке и мотивацију да прихвате понудјени посао,
али и утицати на послодавце да подигну ниво услова рада.
Министар Вулин рекао је да ће и ове године бити настављен програм олакшавања услова за
послодавце који запошљавају нове раднике, тако што су повећани за око 20 одсто износи
подстицаја за поједине категорије незапослених.
Он је додао да је важна новина уводјење нових угрожених категорија на тржишту рада и
субвенција за запошљавање деце палих бораца, жртава трговине људима и жртава породичног
насиља.

МАТ: У 2016. највећи раст индустријске производње од 2000.
Извор:Бета
Индустријска производња је прошле године порасла за 4,7 одсто у односу на 2015. годину и то
је највећи раст од 2000. године, ако се изузму кризне 2007. и 2008. година, рекао је економиста
Стојан Стаменковић.
Он је, на представљању фебруарског часописа Макроекономске анализе и трендови, истакао да
је убрзању производње највише допринео раст прерађивачке индустрије.
"У оквиру прерађивачке индустрије највећи раст остварила је прехрамбена индустрија,
производња робе од гуме и пластике, дуванских и металних производа и електричне опреме",
рекао је Стаменковић.
Производња основних метала се, према његовим речима, опоравља после уласка Хестила у
смедеревску Железару.
"Производња у Железари у Смедереву је још испод максимума када је власник те фирме била
америчка компанија Ју ес стил али када се покрене и друга пећ може се очекивати и већа
производња од оне коју је остварила америчка компанија", рекао је Стаменковић.
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Додао је да је смедеревска Железара "од великог проблема постала једна од водећих компања
по висини извоза".
Извоз је у 2016 години, како је рекао, порастао за 11,5 одсто у односу на претходну годину, а
увоз за 6,1 одсто.
"Извоз и увоз имају каткорочне растуће трендове", рекао је Стаменковић.

У Трајалу очекују још један социјални програм
Извор:Бета
У Трајал корпорацији се припрема нова систематизација на основу које би број радника
требало да буде смањен за 150 до 200
У Трајал корпорацији се припрема нова систематизација на основу које би број радника
требало да буде смањен за 150 до 200, речено је агенцији Бета у фабричком Самосталном
синдикату.
"Нова систематизација треба да покаже која су радна места нерентабилна како би радници
могли да се пријаве за социјални програм док још увек имамо могућност да од државе добијемо
средства", рекао је председник фабричког Самосталног синдиката, Милосав Вукојичић.
У тој фабрици је, према његовим речима, до пре неки дан на боловању било 450 радника, а
"сада када се чуло да ће бити технолошких вишкова, свега их је четрдесетак остало на
боловању".
"Разумемо да они који су болесни треба да се лече, али не може да се дође два, три дана, па да
се опет иде на боловање, они који су се вратили са боловања сада раде на чишћењу круга, јер
уместо њих у производњи већ раде други", рекао је Вукојичић.
У синдикату "Слога", који у Трајалу није репрезентативан, наводе, међутим, да су на списку
нераспоређених радника углавном њихови чланови.
"Од претпостављених сам сазнао да је усвојен Правилник о систематизацији и да постоје
нераспоређени радници, међутим никакав списак није истакнут, а људи се појединачно
позивају, врши се притисак да се добровољно јаве за социјални програм", рекао је председник
синдиката "Слога" у тој фабрици, Владица Томашевић.
Напоменуо је да је, према његовим сазнањима, боловање један од основа за одређивање ко је
вишак, што је супротно Закону о раду.
Додао је да се и он налази на том списку, али да њега као председника синдиката не могу да
прогласе технолошким вишком, напоменувши да ће тај синдикат наћи начин да заштити своје
чланове.
Пословодство Трајала је у одговору достављеном агенцији Бета, на питања о спровођењу још
једног социјалног програма и пословним резултатима навело да "након позитивног пословног
резултата оствареног за 2016. годину, првог позитивног пословног резултата после 10 година,
сагледава најефикаснији начин опстанка и даље ревитализације Трајал корпроације".
Трајал, чији је уговор о приватизацији раскинут крајем 2013. године, је након "скидања"
државне заштите од наплате поверилаца прошлог маја, надлежнима поднео Унапред
припремљени план реорганизације, који је усвојен крајем новембра, чиме је омогућен опстанак
те фабрике.
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Удружења формирала Медијски савез: Вратити углед новинарима
Аутор:В. ИЛИЋ
Синдикат новинара Србије (СИНОС), Професионално удружење новинара Србије (ПРОУНС),
Удружење медија и медијских радника (УММР) и Друштво новинара Војводине (ДНВ)
оформили су Медијски савез
СИНДИКАТ новинара Србије (СИНОС), Професионално удружење новинара Србије
(ПРОУНС), Удружење медија и медијских радника (УММР) и Друштво новинара Војводине
(ДНВ) оформили су Медијски савез. Намера ових удружења је, како истичу, да "зауставе
урушавање медија и новинарства, врате достојанство и углед професије и заштите права
медијских радника у Србији".
Гвозден Николић, председник Удружења медија и медијских радника, каже да ће се овај савез
активно укључити у израду нове медијске стратегије са предлозима, да ће се залагати за
социјални дијалог у медијима и потписивање гранског колективног уговора како би били
заштићени медијски радници и у оним медијима чији власници не дозвољавају оснивање
синдиката.
- Сложили смо се око неколико циљева. Захтевамо транспарентно власништво над медијима и
да власници не могу бити компаније из оф-шор зоне. Залажемо се за транспарентно
финансирање, односно да се омогући свим медијским удружењима и организацијама право да
делегирају представнике у конкурсне комисије за пројектно суфинансирање медија и да се
јасно дефинише појам "медијски експерт" - казао нам је Николић.
Из Медијског савеза наводе да ће се залагати за опстанак националне државне агенције Тањуг,
али и за обнављање Међународног радија Србија.

ПРОТЕСТ КОМБИ ПРЕВОЗНИКА: Не терајте нас у сиву економију
Аутор:Ј. НОВАКОВИЋ
Комби превозници незадовољни новим Законом о превозу, у уторак одржали протест на
улицама Београда. Захтевају да се њихов посао легализује. Пропис гаси 50 фирми
КОМБИ превозници су се у уторак са око стотину возила провозали кроз Београд у знак
протеста што им је Законом о превозу путника у друмском саобраћају, како кажу, забрањено да
се баве транспортом "од врата до врата". На овај корак одлучили су се да би убедили надлежне
да саслушају и легализују њихов посао. Уколико их представници власти у наредних неколико
дана не позову на састанак, превозници не искључују могућност организовања нових протеста.
Колона комбија кретала се од "Комбанк арене" до зграде Владе у Немањиној, због чега су се
правиле веће гужве од Новог Београда до центра. Возила су била облепљена натписима којима
су незадовољни власници поручивали властима: "Гасите више од 50 фирми", "Путници нам
верују", "Не терајте нас у сиву економију"...
Поједини власници комбија намењених превозу људи од куће до дестинација у земљи и
иностранству овим послом се баве, како кажу, и по 20 година. Међутим, тврде неки од њих,
комби превоз уопште није био препознат у нашем законодавству до пре неколико година. Онда
је овај превоз уврштен у прописе као - нелегалан. Наводе и да се од тада боре да озаконе свој
посао, али надлежни функционери неће да их саслушају.
- Спремни смо да причамо о условима под којим би нам допустили убудуће да радимо - каже
Бранко Петрешевић из удружења "Комби превоз путника". - Надлежни треба да дају предлоге
како да контролишу наше возаче, њихов рад, плаћање пореза на промет и остало.
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Према речима Петрешевића, прописима нису погођени не само запослени у овој делатности,
већ и грађани којима одговара овај вид превоза, а који сада не могу да користе. Како каже, уз
комфор који је нудио превоз "од врата до врата", грађанима је одговарала и цена, која је била
повољнија у односу на остале врсте превоза.
НЕ МОЖЕ
ИЗ Министарства саобраћаја истичу да су неколико пута разговарали са представницима
поменутих превозника и објаснили им због чега не могу да их легализују. Између осталог, јер
немају све услове за безбедан транспорт, тахографе, ред вожње.

Мартиновић: Ове године мере активне политике запошљавања за
131.000 особа
Извор:Бета
Мерама активне политике запошљавања прошле године је у Србији обухваћено 131.000
незапослених лица, шта је план и за ову годину, рекао је данас директор Националне службе за
запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић
Мерама активне политике запошљавања прошле године је у Србији обухваћено 131.000
незапослених лица, шта је план и за ову годину, рекао је данас директор Националне службе за
запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић, саопштила је та служба.
Он је, приликом потписивања Споразума о учинку у 2017. години с министром за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александром Вулином, истакао да је НСЗ прошле
године скоро у свим програмима имала већу реализацију у односу на задати план.
"У 2016. години активним мерама обухватили смо 146.000 лица, што је знатно изнад плана. Од
тог броја, у различите мере запошљавања било је укључено 8.200 особа са инвалидитетом",
рекао је Мартиновић.
Постоје и програми који, према његовим речима, нису остварили стопостотни учинак, а то су
углавном они које се односе на мере за особе са инвалидитетом.
"Мера која је прошле године дала добар резултат била је субвенција зарада за особе са
инвалидитетом и имали смо план да у њу укључимо 350 особа без радног искуства, а укључили
смо око 450", рекао је Мартиновић.
Додао је да интересовање послодаваца за друге програме који омогућавају запошљавање особа
са инвалидитетом, попут персоналног асистента за те особе на радном месту или опремање и
прилагођавање радног места, није дало очекиване резултате.
С обзиром на то да је у протеклој години од 71.000 пријављених потреба за радницима чак
10.000 остало непопуњено, директор НСЗ рекао је да ће се у овој години радити више на
припреми незапослених лица кроз различите обуке и мотивацију да прихвате понуђени посао,
али и утицати на послодавце да подигну ниво услова рада.
Министар Вулин рекао је да ће и ове године бити настављен програм олакшавања услова за
послодавце који запошљавају нове раднике, тако што су повећани за око 20 одсто износи
подстицаја за поједине категорије незапослених.
Он је додао да је важна новина увођење нових угрожених категорија на тржишту рада и
субвенција за запошљавање деце палих бораца, жртава трговине људима и жртава породичног
насиља.
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Протестна вожња власника комбија
Извор:Танјуг

Држава: Обављање међумесног и међународног превоза путничким возилима, у шта спадају и
комбији, није дозвољено ни по постојећим прописима, а нови закон о друмском саобраћају,
који ће почети да се примењује 12. фебруара, није рестрииктивнији, нити уводи било какву
новину у односу на постојеће прописе
Чланови удружења комби превозника у Србији одржали су данас протестну вожњу улицама
Београда којом траже одлагање примене Закона о превозу путника у друмском саобраћјају.
Члан удружења комби превоза путника Предраг Марић рекао је да су сви окупљени
привредници којима прети обустава пословања.
Он је указао да је народ који путује комбијима препознао тај вид превоза, те да и Србији као
малој земљи одговара ова врста услуге коју нуде комби превозници.
„Комби превоз постоји већ 20 година у Србији и не видимо ниједан разлог зашто не би
наставио и даље као такав да постоји”, навео је Марић указјући да су сва возила високе
категорије, безбедна, те да сва седишта у њима имају појасеве и да ће ставити те тахографе.
Како је рекао ствар је у томе што има доста дестинација где аутобуски превоз не може да вози,
или иде са малим бројем путника и указао да треба наћи заједнички интерес и све решити „на
прави начин”.
Стојановић: Ванлинијски превоз генератор сиве економије
Обављање међумесног и међународног превоза путничким возилима, у шта спадају и комбији,
није дозвољено ни по постојећим прописима, рекао је помоћник министра грађевинарства
Саша Стојановић.
Ванлинијски превоз, појаснио је он, злоупотребљаван је претходних година и почео је да
представља озбиљан генератор сиве економије, те је годишња штета у друмском саобраћају око
55 милиона евра.
Упитан да ли ће министарство услишити захтев комби превозника и стопирати примену
закона, Стојановић је рекао да нису добили никакав званичан захтев, али и да су добили не би
стопирали примену закона.
„Закон усвојен пре 18 месеци у параламенту, усклађен је са свим европским директивама које
се баве превозом путника и терета у међународном превозу”, рекао је он и додао да је била
јавна расправа, а да је удрзужење које данас протестује формирано је јула 2016. године и није
постојало у време израде закона.
Већина предузећа која обављају комби превоз путника, како каже, регистрована су за друге
делатности, те се претходних година противзаконито баве превозом путника у унутрашњем и
међународном превозу, што је кривично дело.
„Не можемо говорити овде о бизнису, већ о нелегалном превозу који они врше. Одредбе које
санкционишу овакву врсту противзаконитог понашања путника су на снази годину дана и они
нису реаговали пре годину дана”, рекао је Стојановић новинарима у Београду.
Једини начин да комби превозници легализују посао којим се баве, како каже, је да купе
одговарајућа возила за то - минибусеве са 12 и више седишта, а затим успоставе редовне линије
у међумесном и међународном саобраћају.
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„Они су сада нашли модус како да возе путнике до Будимпеште, Беча, Загреба, на тај начин
што нико неће контролисати радно време, што возач може да вози са Б категоријом, што неће
чекати на прелазу у реду на царину”, рекао је Стојановић.
Комби је путничко возило, појашњава он, а тим возилима ни по постојевћим законима до сада
није било дозвољено обављање јавног линијског, међумесног и међународног превоза.

„Скенирање” специјалиста
Аутор: Оливера Поповић

Да у Србији ускоро неће имати ко да нас лечи први пут смо озбиљно схватили пре три године.
Tада смо се суочили са чињеницом да лекар специјалиста у Србији има у просеку око 50 година
и да ћемо се суочити с недостатком високоспецијализованог медицинског кадра већ у наредних
пет до 10 година, када масовно крену у пензију.
Због свега тога су посланици скупштине по хитном поступку, 31. августа 2014, усвојили измене
Закона о здравственој заштити којим је укинут услов да лекар има две године обавезног радног
стажа пре него што конкурише за медицинску специјализацију. Тиме је скраћено време
потребно да млади доктори отпочну специјалистичко усавршавање. Одређене су и
дефицитарне специјализације: радиологија, патологија, анестезиологија, педијатрија,
неурологија...
Oд тада је ову прилику искористило 4.464 лекара, а уведено је строго правило да лекар који је
добио специјализацију има обавезу да у српском здравству остане најмање двоструко више од
трајања специјализација. Дакле, после завршене специјализације од четири или пет година,
мора да ради осам или 10 година у матичној установи, евентуално у некој другој државној
болници на подручју Србије. Ефекти ове мере још се не виде, јер од поменутих 4.464 доктора
још ниједан није стекао звање специјалисте. Значи још неколико година старе и искусне лекаре
неће имати ко да замени.
Нови шок уследио је брзо: стручњаци за „читање” скенера и магнетне резонанце у најбољим
годинама и у пуној стручној зрелости масовно напуштају државну службу и одлазе да раде у
приватне клинике и медицинске дијагностичке центре. Радиолози су најтраженији кадар, али
се траже и гинеколози, педијатри, анестезиолози... Одлазе због веће плате и бољих услова
рада: нема више пацијената који им у распоред упадају преко везе, а дежурства им се плаћају,
што није случај у државним установама где је исплата вишка сати прековременог рада
проглашена као незаконита. С друге стране, њихове редове немо ко да попуни, јер млади
лекари каријеру настављају у иностранству.
Надлежни тврде да ниједан медицински дијагностички уређај у београдском КЦС-у не стоји
због мањка високоспецијализовног кадра. Министарство здравља је оформило комисију са
агилном докторком, проф. др Даном Грујичић на челу, која је задужена да проверава да се на
тендеру више не купују уређаји с којима лекари не знају да раде. Тако смо, надајмо се, избегли
могућност да колективно црвенимо јер поклоњена медицинска опрема месецима лежи
нераспакована у подруму здравствене установе. Баш то смо доживели пре неколико година
када је јапански амбасадор згрожено гледао у неупотребљене мамографе, које нам је
поклонила влада његове земље. Србија ни тада није имала довољно обучених радиолога, који
једини могу да протумаче снимак са овог медицинског уређаја којим се открива рак дојке од
којег умире највише жена у Србији.
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Да себи отворите радно место–180.000 динара
Аутор:Д. У.

Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве за доделу субвенција за
самозапошљавање, за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, као и за зараде за особе с инвалидитетом без радног искуства
у 2017.
Субвенције за самозапошљавање, које се додељују једнократно, износе 180.000 динара,
200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених, а 220.000 динара за
незапослене особе с инвалидитетом.
Последњи рок за подношење захтева с бизнис-планом за самозапошљавање је 10. април.
Јавни позив за послодавце за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, како је наведено у огласу,
отворен је до дана утрошка новца, односно најкасније до 30. новембра 2017, а висина
субвенција се креће од 150.000 до 300.000 динара.
НСЗ је расписао и јавне конкурсе за организовање спровођења јавних радова на којима се
ангажују незапослена лица, као и за незапослене особе с инвалидитетом и за рефундацију
трошкова подршке особама с инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у
овој години.
Расписани су и јавни позиви за реализацију програма стручне праксе, стицања практичних
знања за неквалификована лица, као и стицања практичних знања за вишкове запослених и
дугорочно незапослених лица који су на евиденцији незапослених дуже од 18 месеци.
НСЗ је расписао и јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама с инвалидитетом
које се запошљавају под посебним условима и јавни позив за учешће у финансирању програма
обуке на захтев послодаваца.
Јавни позив је расписан и за незапослена лица ромске националности за доделу субвенција за
самозапошљавање у 2017, и тај позив је отворен до 10. априла, а субвенције су у износу од
180.000, 200.000 и 220.000 динара.
Детаљи свих јавних позива могу се наћи на сајту НСЗ-а www.nsz.gov.rs.
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је
да за активне мере запошљавања ове године буде издвојено 2,8 милијарде динара, а тим
планом предвиђено је и додатних 550 милиона динара за особе с инвалидитетом.

Вулин: За активне мере запошљавања 2,8 милијарди динара
Извор:Танјуг
Влада Србије је ове године определила 2,8 милијарди динара за различите активне мере
запошљавања и 550 милиона динара за запошљавање особа са инвалидитетом, изјавио је данас
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
Вулин је новинарима после потписивања споразума са директором Националне службе за
запошљавање Зораном Мартиновићем о учинку за 2017. годину рекао да се та установа
обавезала да 95 одсто тих средстава потроши.
Колико будемо успешни у борби против незапослености, толико ћемо и ми бити успесни",
рекао је министар.
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Он је истакао да су први пут обезбеђене субвенције за запосљавање жртава трговине људима,
жртава породичног насиља и деце палих бораца.
На овај начин показујемо колико је Србији стало да помогне онима којима је помоћ заиста
потребна и колико се цени жртва оних који су се за нашу земљу борили” , истакао је министер.
Према његовим речима, Влада Србије ће уцинити све да заједно са НСЗ учини амбијент за
запосљавање далеко бољим и једноставнијим, наводећи да ће се и ове године наставити да се
послодавцима олакшава да запошљавају што више људи.
Говорећи о износима за самозапошљавање, Вулин је рекао да су они повећани са 180.000
динара на 200.000 динара, односно за особе са инвалидитетом са 200.000 на 220.000 динара.
Такође, за 20 одсто су повећане субвенције за још неке теже запошљиве категорије.
Вулин је изразио наду да ће и ове године, као и прошле резултати бити бољи од планираних,
додајући да ће влада покушати да обезбеди средства за додатну обуку незапослених.
Мартиновић каже да се НСЗ обавезала да у активне мере запошљавања укључи преко 130.000
особа са евиденције, истичући да је према последњим подацима укупан број незапослених у
Србији 693.000 људи.
Прошле године смо укључили 146.000 лица, од тога 8.200 особа са инвалидитетом.
Покусаћемо да у овој години анимирамо послодавце да се значајније укључе у запошљавање
особа са инвалидитетом” , рекао је Мартиновић новинарима.
Он је додао да се мора утицати на послодавце да подигну ниво услова рада како би били
примамљивији за тражиоце посла.
Један од задатака из споразума је да током фебруара распишемо све јавне позиве и програме
за мере активне политике запошљавања. Ми смо то управо данас учинили и сада можемо бити
партнери великом броју послодаваца широм Србије, али и незапосленим лицима” , додао је
Мартиновић.
Директор НСЗ очекује да и локалне самоуправе учествују са субвенција, како би се што више
незапослених укључило у активне мере запошљавања.

За активне мере запошљавања Влада Србије издваја 2,8 милијарди
динара
Извор:Танјуг

Влада Србије је ове године определила 2,8 милијарди динара за различите активне мере
запошљавања и 550 милиона динара за запошљавање особа са инвалидитетом, изјавио је данас
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Вулин је новинарима после потписивања споразума са директором Националне службе за
запошљавање Зораном Мартиновићем о учинку за 2017. годину рекао да се та установа
обезбедила да 95 одсто тих средстава потроши.
“ Колико будемо успешни у борби протиув незапослености, толико ћемо и ми бити успесни” ,
рекао је министар.
Он је истакао да су први пут обезбђене субвенције за запосљавање жртава трговине људима и
деце палих бораца.
11

Према његовим речима, Влада Србије ће уцинити све да заједно са НСЗ учини амбијент за
запошљавање далеко бољим и једноставнијим, наводећи да ће се и ове године наставити да се
послодавцима олакшава да запошљавају што више људи.
Говорећи о износима за самозапошљавање, Вулин је рекао да су они повећани са 180.000
динара на 200.000 динара, односно за особе са инвалидтетом са 200.000 на 220.000 динара.
Вулин је изразио наду да ће и ове године, као и прошле резултати бити бољи од планираних,
додајући да ће влада покушати да обезбеди средства за додатне обуке незапослених.

ПРОТЕСТ КОМБИ ПРЕВОЗНИКА "Грађани неће више имати избор, а
посао ће изгубити 5.000 људи"
Извор:Н1
Неколико стотина комби возила из целе Србије одржало је протестну вожњу улицама
Београда, због измена закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Комби превозници тврде да им је држава на тај начин ускратила право на рад, а грађанима
могућност на избор превоза и услуга. Додају да је држави циљ да угаси комби превоз, јер су,
кажу, неправедно гурнути у сферу сиве зоне и оцењени као небезбедан превоз без икаквих
доказа.
Они поручују да им је циљ да постигну договор са Владом око одлагања примене закона, јер ће
у супротном, како наводе, више о пет хиљада људи остати без посла. Кажу да ће наставити с
протестима, уколико им се захтеви не испуне.
Закон који ускоро ступа на снагу предвиђа строже казне за превоз путника у путничким
возилима у које спада и комби, односно сва возила до девет места.
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