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Могући нови протести новосадских апотекара
Аутор:Н. СУБОТИЋ
Упозорење Синдиката због све теже ситуације у установи, малих плата и шездесет отказа. Од
града се тражи да хитно нађе решење и поузданог пословног партнера
РАДНИЦИ Апотеке Нови Сад, државне фармацеутске куће која неопходним лековима снабдева
Нови Сад и околину, могли би у наредних десетак дана да решење поново потраже у уличним
протестима, упозорава Јелена Лопатић, преседница Синдиката у овој здравственој установи.
Лопатићева наводи како је ситуација у колективу све тежа, и како конкретна помоћ града
изостаје и поред редовних састанака са представницима Скупштине града.
- Рачун нам је често у блокади, набавке лекова готово да и нема, а самим тим ни прилива
средстава, тако да смо се нашли у тежој ситуацији него раније - објашњава Лопатићева. Задовољни смо плановима градских власти да уђемо у јавно-приватно партнерство, али како
ствари засада стоје, могло би да се догоди да то не дочекамо.
Лопатићева, такође, упозорава да је због преполовљених зарада установу у последњих годину
дана напустило чак шездесетак радника.
- Имали смо пре годину дана око 240 запослених - наводи Лопатићева. - Када се узме у обзир
да Министарство здравља припрема мере према којима би требало да нас напусти још 50 људи,
јасно је у каквој ситуацији бисмо могли да се нађемо. Надамо се да ће се ствари променити и да
ће наша установа добити помоћ. Ако она изостане, мораћемо да на улицама упозоримо на
проблеме.
Апотека Нови Сад се, као и цео низ државних апотекарских установа, пре више од годину дана
нашла у тешкој ситуацији због тога што је остављена да се издржава искључиво од продаје
лекова. Због оваквог решења, запослени у Апотеци, два пута су протестовали, а затим су
уследили безуспешни разговори са градским властима.
ТРАДИЦИЈА И УСЛУГЕ
АПОТЕКА Нови Сад не добија средства из градског буџета, а запослени инсистирају на податку
да је реч о највећој установи у Војводини која постоји од 1963. године, и да је чувар традиције
апотекарства Новог Сада дугог скоро 300 година. Са мрежом од 30 апотека пружа услуге
пацијентима и у најудаљенијим деловима града и приградским насељима.

Радници "Поште" протестовали, а онда им је од бахате директорке
стигао ПРЕТЕЋИ МЕЈЛ
Аутор:А. Јанковић
Потпредседница ПУПС и в. д. директора „Поште Србије” Мира Петровић низу скандалозних
одлука у том предузећу придодала је нову - јуче, уочи још једног протеста незадовољних
радника, послала је мејл запосленима забрањујући им сваку врсту синдикалног окупљања.
Наиме, радници у „Пошти” одржали су у среду протест испред зграде Главне поште у Таковској
улици. Незадовољни што ово предузеће пропада, тражили су да се из овог предузећа избаци
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политика, опомињући да се конкурс за новог директора одавно завршио. На самом скупу
најављено је за сутрадан одржавање следећег протеста у кругу Главног поштанског центра на
Угриновачком путу. Међутим, бахата директорка „Поште Србије” не одустаје не би ли сачувала
што дуже своју позицију. Након одржаног протеста, запосленима је стигао мејл којим се „свим
радницима забрањује било каква врста синдикалног окупљања”.
- Најавили смо протест у кругу Главног поштанског центра за вечерас, међутим, како сам чуо,
мени је забрањен улаз иако радим тамо - рекао је јуче за „Блиц” Зоран Павловић, председник
Самосталног синдиката поштанских радника.
Директорка Мира Петровић заједно са неколико својих истомишљеника покушава, како кажу
запослени у „Пошти”, да на све начине спречи одржавање протеста.
- Не знам ко је тачно аутор мејла, али нема сумње да иза њега стоји тренутна директорка.
Протести ће се и даље уредно одржавати. Видели су колико се људи окупило, уплашили су се и
сада покушавају да спрече скуп. Не желе да дозволе запосленима да искажу своје
незадовољство - истиче Павловић.
Како каже, уколико радници не буду пуштени да протестују унутар просторија поште која се
налази на Угриновачком путу, сви ће изаћи напоље и настаће још већи проблем.
Подсетимо, Петровићева је потписала неколико сумњивих уговора у вредности од неколико
милиона евра. Уговор за транспорт и обезбеђење новца склопила је са фирмом која нема ни
основне услове за обављање ове делатности, чији је резултат кашњење пензија широм земље.
Такође, запослени у „Пошти” имају месечна примања од око 37.000 динара, а већина радника
не може да иде на годишњи одмор.
Конкурисала за фотељу
Како је „Блиц” већ писао, в. д. директора „Поште Србије” Мира Петровић пријавила се на
конкурс директора који је расписан на почетку године. Није је спречило ни то што не испуњава
услове, као што су број година, стручна спрема. Она ће чак ићи и на тестирање пословних
вештина у нади да ће засести у директорску фотељу још један мандат. Подсећамо, Петровићева
је била секретарица лидера ПУПС Милана Кркобабића.

АПЕЛ МИНИСТАРСТВА Грађани проверите које агенције за
запошљавање имају лиценцу
Извор:Бета

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије апеловало је данас да
грађани који се пријављују за рад у иностранству преко посредничких агенција прво провере да
ли оне имају важећу дозволу и лиценцу.
У саопштењу Министарства поводом привођења 23 држављања Србије због нелегалног радног
ангажовања у Словачкој истиче се да ће само на тај начин држава имати увид али и могућност
да помогне својим грађанима. Списак свих агенција са важећом дозволом за рад налази се
ОВДЕ.
Словачка полиција у уторак је привела 23 држављанина Србије због нелегалног рада у граду
Шала и они се налазе у полицијском центру Медово на југозападу Словачке.
Они су, како је утврђено, били ангажовани посредством словачке агенције Макс.
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Брнабић: Неће бити повећања плата у јавним предузећима
Извор:Бета
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће плате запослених у локалној
самоуправи бити повећане за пет одсто а да неће бити повећања зарада у јавним предузећима.
- У овом тренутку спремни смо да на Влади усвојимо закон о платама запослених у локалним
самоуправама који ће променити цео систем плата - рекла је Брнабић.
Премијерка је раније најавила да ће плате запослених у јавном сектору од јануара идуће године
бити повећане десет одсто, а запосленима у државној администрацији, министарствима и
Скупштини, пет одсто.
За проблем са швајцарцима чека се одлука домаћих судова
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас, коментаришући проблем отплате кредита у
швајцарским францима, да се у вези са тим мора сачекати одлука домаћих судова.
- Ми морамо да сачекамо шта ће рећи наши судови - казала је она новинарима.
Суд правде ЕУ у Луксембургу је, на захтев суда у Румунији, пресудио да кредити у францима
имају непоштене одредбе јер су банке биле дужне да потрошаче обавесте о свим економским
последицама и ризицима које носе кредити индексирани у швајцарским францима, али да то
нису учиниле.
Брнабић је нагласила да је Народна банка Србије, што није био случај у неким другим
земљима, озбиљно упозоравала на ризик задуживања у швајцарским францима.
- То је био транспарентан ризик и људи су имали слободну вољу да се одлуче - рекла је
премијерка.

Брнабић: Инсистираћу на јавним расправама кад доносимо законе
Извор:Танјуг
Премијер Србије Ана Брнабић истакла је данас да ће све предлоге закона ставити на јавну
расправу и позвала привреду и друштво да раде заједно са Владом да закони не буду
"пренормирани".
Она је, учествујући на панел дискусији са представницима и члановима Америчке привредне
коморе у Србији, подвукла да је бесмислено да се усвоје предлози закона, ако они немају као
резултат побољшање оквира, због чега је неопходна широка јавна расправа.
Брнабић је казала да није имала податак да се укључење привреде у израду предлога закона
налази у силазном тренду, додајући да је то јако забрињавајући податак, те да ће инсистирати
на јавним расправама.
Подсетила је да је и као министар инсистирала да предлог закона буде доступан на сјату
министарства још пре јавне расправе, како би она могла да започне и пре званичног почетка.
- Посветићу више пажње да јавне расправе буду саставни део свих закона - казала је Брнабић.
Премијерка зна да цени дијалог владе и привреде
Такође је оценила да су наши закони у принципу пренормирани, тако да када прођу
скупштинску процедуру и ступе на снагу, испостави се да су неопходне измене и допуне, јер
нису довољно применљиви у пракси.
- Хај'мо сви заједно када крећемо у измену закона да их не пренормирамо, да не идемо стално у
измене и допуне - поручила је премијерка.
Она је истакла је да зна да цени дијалог између владе и привреде, јер је то једини начин да
земља брзо напредује.
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Без дијалога би се влада, како каже, нашла у ситуацији да седи у затвореном простору, прави
радне групе, усваја стратегије, акционе планове, а после две и три године, ништа и даље није
урађено.
- Не желим да наша влада буде таква. Прошла то није била, и због тога је било могуће
направити значајне искораке које смо направили у прошлом мандату. Ззелим да ова влада
буде још отворенија и влада која ће изнад свега слушати шта каже привреда и организације
цивилног друштва који су проблеми како би их решавали. Верујем да треба решавати проблем
по проблем, али потом и цео систем да се ти проблеми не дешавају даље - нагласила је она.
Ова година са јавним дугом до 63 одсто БДП-а
Подсетила је да је претходна влада учинила јако тешке, непопуларне и болне мере да
стабилизује Сбрију, пре свега у економском смислу.
- Пре три године, према Светској банци били смо три месеца од бакрота. Требало је тај Титаник
окренути од санте леда у доста кратком пероду. Зато су биле потребне мере фискалне
консолидације. Поносна сам што сам била део прошле владе која их је имплементирала, коју
не би велики број политичких странака имплементирао - рекла је Брнабић.
Она је изразила очекивање да ће ова година бити завршена са јавним дугом у висини од 62 до
63 одсто од БДП-а.
Уз рестриктивније мере влада је, како је указала, успела да оствари и раст, привуче већи број
страних инвеститора, подржи домаће привреднике да се шире, због чега имамо смањење
незапослености.
- Дошли смо у ситуацију где имамо стабилну основу на којој можемо да градимо. Биће сигурно
неуспех ове владе, ако не успемо да искористимо ту основу и имамо убрзани привредни раст констатовала је она.
Навела је да је кључни приоритет владе дигитализација и реформа система образовања, јер без
тога нећемо моћи да пређемо са економије која се ослања на инвестиције, на привреду која се
заснива на иновацијама.
- Без тога за све нас нема динамичне будућности - закључила је Брнабић.

Премијерка: Привредни раст испод очекиваног
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Премијерка Србије Ана Брнабић истакла је да привредни раст до краја године неће
достићи три одсто, како је то раније било предвиђено и прогнозом ММФ-а.
Не бих да лицитирам бројкама о расту. Не видим да може да буде три одсто, прецизирала је.
Брнабић је навела да у области инфраструктуре и грађевине није забележен раст према
проценама владе и ММФ-а.
Не видимо услед чега је то тако. Повлачење средстава како је било како је предвиђено, број
издатих грађевинских дозвола је већи него икада.
Разговарамо са канцеларијом за статистику да вдимо шта је проблем, да ли да променимо
узорак компанија. Због тога ММФ још није спустио своју прогнозу, рекла је премијерка и
истакла да су сви остали економски показатељи јако добри.

5

Министарство за рад: Посредничке агенције за запошљавање морају
имати дозволу
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Министарство за рад аеловало је данас на грађане, држављане Србије, који се
пријављују на огласе за рад у иностранству, претходно провере да ли агенције за запошљавање
имају важећу дозволу за рад и лиценцу.
Министарство овај апел упућује грађанима имајући у виду последњи случај привођења 23
држављана Србије због нелегалног радног ангажмана у Словачкој.Они су, како се наводи, на
рад у ту земљу отлишли преко словачке агенције.
Понављајући апел, Министарство указује да посредничке агенције морају да имају дозволе и
лиценце за рад, које издаје тај ресор.На тај начин, наводи се у апелу, држава ће имати увид, али
и могућност да помогне својим грађанима.
Министарство је саопштило и да списак свих агенција са важећом дозволом за рад сваки
грађанин може да види на сајту тог ресора, овде.

Михајловић: 10 милијарди евра у модернизацију железнице
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зорана Михајловић разговарала је са представницима синдиката железнице о процесима
модернизације железнице и реформисању четири железничка предузећа.
Вредност пројеката које реализују наша железничка предузећа је шест милијарди евра, уз још
четири милијарде у потенцијалним пројектима. Да бисмо те пројекте реализовали, потребна су
нам модерна и реформисана предузећа, рекла је Михајловићева.
Она је додала да су синдикати партнери у том процесу и да је Министарство од самог почетка
инсистирало да они буду информисани и укључени и кад је реч о приоритетима за
инвестирање и о свим процесима који се одвијају на железници, саопштио је кабинет
потпредседнице Владе.
Представници синдиката истакли су да је прва фаза реформи на железници похваљена од
стране свих релевантих институција, да је сарадња са пословодством и Владом Србије била
коректна и отворена и указали да је потребно обезбедити оптималан број и структуру
извршилаца како би железница могла да прати започете процесе модернизације.
На састанку на којем су разматрана питања у вези са социјалним програмом, условима рада и
материјалним статусом запослених на железници, учествовали су директори сва четири
железничка предузећа - Србија воза, Србија карга, Инфраструктуре железнице Србије и
Железнице Србије а.д. и синдикалних организација - Синдиката железничара Србије, Савеза
синдиката железничара Србије, Синдикат извршних служби српских железница, Уније
синдиката српских железница и Синдиката Србије карга, додаје се у саопштењу.
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Најуспешнији НИС, највећи губиташ Железара
Пише: М. Обрадовић

Највећи профит у 2016. години остварила је Нафтна индустрија Србије, највећа компанија и по
висини пословних прихода, висини пословне имовине, капитала и броју запослених била је
Електропривреда Србије, а најбољи рејтинг имао је Бамби из Пожаревца.
Највеће акумулиране губитке имао је Србијагас, речено је у Агенцији за привредне регистре
приликом представљања публикације “100 нај... привредних друштава у Србији у 2016.
години”.
Том приликом је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде истакао да су
републичка јавна предузећа за првих шест месеци ове године, према њиховим кварталним
извештајима, остварили нето добит од 16,3 милијарде динара иако је планирано 13 милијарди
динара.
“Од 1. јануара до 30. јуна на основу кварталних извештаја која јавна предузећа шаљу нама код
23 од 34 јавна предузећа добит је већа од планиране. Србијагас је остварио добит од 7,8
милијарди, Југоимпорт СДПР 3,2 милијарде, ЕМС 2,2 милијарде и Поште 1,4 милијарде
динара”, рекао је Стевановић додајући да је у току студија са Светском банком након које ће
бити одређене смернице за корпоративно управљање јавним предузећима.
“У плану је програм сертификације свих лица која ће учествовати у управљању јавним
предузећима”, најавио је Стевановић.
Сто нај компанија у Србији је остварило једну трећину укупног профита целе привреде,
ангажовало је половину укупних капацитета, односно пословне имовине и капитала, али и
најгубиташи су забележили више од половине укупних губитака привреде.
Према речима регистратора Ружице Стаменковић 100 најуспешнијих компанија у 2016. је
запошљавало 15 одсто радника, 100 највећих је запошљавало 17 одсто, а 100 највећих губиташа
осам одсто радника.
“Занимљиво је да је првих пет на свим нај листама смањило број запослених у 2016. години.
Највише запослених је имао ЕПС 27.627, затим Поште 14.944 и Железнице инфраструктура
9.637 људи. Преко 8.000 запослених су имали још Телеком Србија, Меркатор С и Делез”,
казала је Стаменковић.
Највећи профит од 16,1 милијарду дунара прошле године остварио је НИС упркос смањењу
пословних прихода за 11 одсто. Према речима Стамнековић из биланса се види да је ова
компанија у прошлој години смањила трошкове и број запослених за 101. Иза НИС-а на листи
најпрофитабилнијих су Телеком Србија (15,1 милијарда динара), Теленор (8,9 милијарди
динара), ЕПС са 8,8 милијарди динара и ЈКП Београдске електране са осам милијарди динара.
И прошле године највећа компанија у Србији била је ЕПС са приходима од 222 милијарде
динара, испред НИС-а, Фијата, Меркатор С и Телеком Србија. Међутим, ЕПС је уједно и други
по историјским губицима од 122 милијарде динара.
“Пословни приходи ЕПС-а су у 2016. повећани за 48,3 одсто у односу на претходну годину, док
је нето добит смањена за 20 одсто. Што се тиче солвентности компанија је стабилна и 70 одсто
пословне имовине се финансира из сопственог капитала. Међутим ЕПС има проблем са
краткорочном ликвидношћу, јер наплаћује потраживања у року од 79 дана, а плаћа своје
обавезе у року од 128 дана, што значи да га добављачи кредитирају”, објашњава Стаменковић.
Губиташе у прошлој години предводила је Железара Смедерево кој16, 2 милијарде динара. Ова
компанија је у ствари оно што је преостало од Железаре а што није пребачено у кинески
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Хестил. Према речима Стевановића остало је да ово предузеће регулише још неке преостале
обавезе и вероватно га чека стечај.
На листи највећих губиташа прошле године нашли су се Путеви Србије, друга компанија у
Србији по вредности имовине, са 13 милијарди динара губитка, затим Азотара, Петрохемија и
Меркур интренатионал. Укупно је сто највећих губиташа остварило губитак од 1,9 милијарди
динара.
Занимљива је ситуација у трговини на мало где добављачи у доброј мери кредитирају трговце,
а рокови плаћања су двоструко већи од законом дозвољених 45 дана.
На пример, Меркатор С наплаћује робу са 28 дана, а плаћа своје добављаче за 106 дана у
просеку у 2016. години. Рок плаћања Делеза је 117 дана, а најгори је Ц маркет који је искључиво
малопродаја и наплаћује робу одмах, а своје добављаче плаћа након 147 дана.
Финансијске понуде за Галенику следеће недеље
Стевановић је истакао да је јуче истекао рок за допуну документације једног од понуђача за
Галенику и да се очекује да у току следеће недеље буде отварање финансијских понуда. Он је
поручио и да ће влада учинити све да заштити српски део привреде који има пословне везе са
Агрокором.

Стевановић: Јавна предузећа у плусу 16,3 милијарде динара
Пише: Данас Онлине

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић изјавио је данас да су јавна
предузећа чији је оснивач Република Србија, а којих укупно има 37, у првој половини 2017.
године остварила нето добитак од 16,3 милијарде динара, што је за 3,3 милијарде динара више
од планиране добити.
Стевановић је, говорећи на конференцији у Агенцији за привредне регистре (АПР), навео да су
пословни приходи у првих шест месеци 2017. пет одсто мањи од планираних, али су у истом
периоду пословни расходи смањени за 10 одсто.
Он је истакао да је такав резултат последица позитивних ефеката смерница које су јавна
предузећа добила након што су у 2014. остварила нето губитак од око 65 милијарди динара.
„Направили смо 19 тачака, смерница јавним предузећима да формирају пословну политику,
планове рада и финансијске планове. И већ 2015. године забележен је позитиван резултат од
2,5 милијарде динара“, рекао је Стевановић.
Према његовим речима јавна предузећа у надлежности Републике су у 2016. години остварила
позитиван резултат 4,6 милијарде, иако је у пословним плановима предвиђен нето губитак од
11,2 милијарде.
„Направили смо озбиљан искорак и начин понашања који је резултирао овим позитивним
ефектима. Зато ћемо за 2018. годину проширити списак смерница којима ће јавна предузећа
морати да се руководе кад буду креирала планове за период 2018 – 2020. године“, рекао је
Стевановић.
Стевановић је указао да Министарство привреде, паралелно ради и студију у сарадњи са
Светском банком на основу које ће бити изграђене смернице за увођење принципа
корпоратиног управљања у јавним предузећима. Као и програм за сертификовање чланова
органа управљања у јавним предузећима.
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Против “окрутног” закона о смањењу пензија
Пише: А. П.
Удружење синдиката војних пензионера Србије организоваће трибину сутра од 11 сати у
Свечаној Сали општине Нови Београд, и протестну шетњу 26. октобра од Народне Скупштине,
како би још једном подсетили јавност али и власт да је смањење пензија „неуставно“, како су
саопштили.
Миле Делић, један од пензионера из овог удружења, каже да су најављени скупови прилика да
се обележи “трогодишњица проглашења окрутног Вучићевог закона” а да ће циљ трибине бити
да се пензионери информишу да је неопходно да покрећу судске поступке јер је то једини
начин да се обори закон.
На трибини ће говорити Зоран Ивошевић, бивши судија Врховног суда, из аспекта правне
утемељености Закона о смањењу плата и пензија, као и угледни лекари и економисти.
После трибине, пензионери ће организовати и протест, 26 октобра, такође са почетком у 11
сати, који ће бити прилика да Скупштини искажу незадовољство поводом закона који је она
изгласала. Протест би требало да почне испред Скупштине, осим ако буде у току редовно
заседање па ће у том случају почети са Трга Николе Пашића. Свакако ће представници
пензионера предати писарници Скупштине протестну ноту, како најављују из удружења, а
отићи ће и до Уставног суда и РТС-а. Миле Делић подсећа да су ово најважније институције које
могу да им помогну у борби против смањења пензија, јер су изгубили наду да ће то учинити
Влада Србије.
“ Са Владом немамо више о чему да разговарамо, зато нам је жеља да протест буде испред
Скупштине, која је изгласала овај закон и она има право да га стави ван снаге. Имамо велике
примедбе на рад Уставног суда, а желимо и РТС-у да укажемо на проблем о коме не
извештавају” навео је Делић.

НСЗ: Србија близу европског просека по стопи незапослености
Извор:Бета

Стопа незапослености у Србији је 11,8 одсто што је најмање у последњих 20 и више година,
изјавио је у Нишу директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Србија се, према његовим речима, по стопи незапослености приближила европском просеку.
"На евиденцији Националне службе за запошљавање сада је 622.000 људи, што је у односу на
исти период прошле године мање за девет одсто", истакао је Мартиновић на Сајму
запошљавања организованом у оквиру Форума напредних технологија.
Оценио је да је смањење броја незапослених у директној вези са повећањем запослености, мада
су и други фактори утицали на смањење броја људи који траже посао.
"За првих девет месеци више од 200.000 лица пријављено је на обавезно социјално осигурање,
а претходно су били на нашој евиденцији. Број запослених повећан је за 2,4 одсто у односу
првих девет месеци прошле године", рекао је Мартиновић.
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Он је додао да се на тржишту рада у Србији траже стручњаци из области информационокомуникационих технологија, инжењери машинства, електронике, биомедицине, али и
радници која имају конкретна знања и вештине попут зидара, бравара, керамичара, конобара и
возача.
Мартиновић је рекао да се у већини градова и општина у Србији приводе крају програми
активних мера запошљавања.
"Радимо на томе да буџет за активне мере запошљавања буде наредне године нешто већи. Ове
године износио је 2,8 милијарди динара, плус 550.000 динара за мере запошљавања особа са
инвалидитетом", рекао је Мартиновић.
Сајмови запошљавала показали су се, како је навео, као одлична мера за запошљавање и на
њима се ове године представило 1.600 послодаваца који су понудили око 10.000 радних места.
Градски већник Михајло Здравковић рекао је да је у Нишу број незапослених смањен на
28.500.
"Наредних неколико година у Нишу ће бити завршени погони четири велике компаније, а
након тога очекује се да број незапослених буде смањен за 7.000", казао је он.
Подсетимо, Мартиновић је у септембру рекао да се на евендицији НСЗ води
најмање незапослених у последњих 25 година.

КПМГ: Незапосленост у региону пада због емиграције
Извор:Бета
Стопа незапослености у Србији смањена је у последње две године са 17,7 одсто на 15,3 одсто,
док је у земљама региона, Бугарској, Румунији, Мађарској и Хрватској, мањак радне снаге,
саопштила је ревизорска кућа КПМГ.
У годишњој публикацији КПМГ о финансирању изградње некретнина у Европи наведено је да
се у Србији очекује даљи пад незапослености.
У Мађарској је незапосленост пала на историјски минимум од 5,1 одсто у 2016. години, што је
пети најнижи ниво у ЕУ и очекује се даљи пад на 4,4 одсто у 2017. години.
"Слично као и у другим земљама Централне и Источне Европе, Мађарска се бори са
недостатком радне снаге због емиграције у Западну Европу и то доприноси повећању зарада и
прави тешкоће компанијама да нађу адекватно особље", указује КПМГ.
У Бугарској је, како је наведено, стопа незапослености смањена са 10,1 одсто у 2015. на 7,9 одсто
у 2017. години и постаје све теже наћи раднике са одговарајућим вештинама па је влада у
Софији направила споразуме са Украјином и Молдавијом о ангажовању иностраних радника.
Незапосленост у Румунији је прошле године износила 5,9 одсто и очекује се да ове године
падне на 5,3 одсто.
У Хрватској је забележено смањењене незапослености и очекује се да достигне 14,2 одсто у
2017. години.
Међутим, пад незапослености је углавном последица емиграције и смањења радне снаге, а не
раста запослености, оцењује КПМГ у публикацији.
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"Метафизика" плата у војсци и различите рачунице
Аутор:Јована Штетин
Да ли ће бити боље после повећања плата у јавном сектору? За почетак, морали бисмо да
сазнамо колико ће плате бити веће. Конкретно - плате припадника војске различито рачунају
министар одбране и представници синдиката.
Плате веће него икада или сличне као пре смањења 2014. године - како ову дилему претходних
дана тумачи председница Владе Србије?
"Па... Како да вам кажем... Као метафизику, стварно, не знам како другачије то могу да
коментаришем", рекла је премијерка Ана Брнабић у уторак.
На науку се позивао и председник Александар Вучић, а баратао је и конкретним цифрама:
"Како ће 450 евра, не динара него евра, да буде мање од 350 евра - нек ми неко објасни ту
математику. Волео бих тог стручњака, тог математичара да дође и то ми каже".
Председник није прецизирао коме су то плате повећане за 100 евра, а своје бројеве имао је и
министар одбране Александар Вулин, који је у недељу изјавио: "Професионални војник је има
34.611 динара, пре смањења. Са повећањем од 10 одсто професионални војник ће 1. јануара
2018. године имати 39.216 динара".
Дакле, министар тврди да ће плата професионалног војника бити већа за чак 4.600 динара.
Сасвим другачије показују подаци Војног синдиката:
Професионални војник - за 2.156 динара
Подофицир - за 2.853 динара
Официр - за 4.073 динара
Генерал - за 7.735 динара
Представници синдиката израчунали су и упоредили основицу за обрачунавање својих плата
2014. године и следеће, 2018.
"Та основица је износила 26.284 динара. Након тренутка умањења висина основице је 25.335
динара. Што значи да 10 одсто повећања обећаних, ако се икада десе, износиће 2.534 динара.
Од тих пара када нам врате оно што нам дугују, што су нам неосновано одузели - то је 949
динара, остаје нам да ће наша основица бити повећана за 1.585 динара", наводи Душко Толмач
из Војног синдиката Србије.
С обзиром да две математике нису могуће, чија је права биће јасније тек у другој половини
фебруара када ће бити могуће изразунати јануарске увећане зараде.
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Откази за све чистачице у прокупачком Туристичко-спортском центру
Аутор:Љ. М.
Након одлуке локалне самоуправе да отпусте 12 радника, надлежни у Туристичкоспортском центру одлучили су да гашењем Службе хигијене и отпуштањем свих 8
радница службе, осим шефице која је и председник једног од два синдиката, реше
проблем вишка запослених.
Поред отказа за све чистачице, још петоро радника добровољно се пријавило за социјални
програм.
Ипак, због овакве одлуке руководства, ова установа остаће без чистачица које су одржавале око
3.000 квадрата простора, укључујући и спортску халу где дневно прође на стотине спортиста
који у њој тренирају, па ће хигијену до даљег, бар према речима надлежних, одржавати
преостали радници.
И док за чистачице нема посла, на радним местима остаће 7 правника, 8 портира, 9 радника
угоститељства и још 11 запослених у финансијама и рачуноводству.
Раднице, од којих су већина социјални случајеви и међу којима има и самохраних мајки,
минималцем који су примале су прехрањивале своје породице, али су сада стављене пред
свршен чин јер им је понуђено да добровољно, уз социјални програм, потпишу решење о
отказу.
Као самохрана мајка са 3 детета ја сам практично постала социјални случај. Могу слободно да
ме са децом пријаве на народни казан јер немам где да нађем други посао. Када су рекли да ће
бити рационализације, очекивали смо сви да ће бар мало бити правде за најугроженије и да ће
се знати неки критеријуми. Овако, најлакше је истерати најслабије – каже читачица Смерница
Новковић.
Ни остале жене нису у бољој ситуацији и тврде да су, када је требало, радиле и по 10 сати
дневно, да већина њих није искористила ни прошлогодишњи одмор, а решење о одмору за ову
годину до данас ни једна од њих није добила.
Синдикат најављује штрајк
Оно што је још проблематично за један од два Синдиката ТСО чији је председник Вања
Стојановић је и један радник више за отпуштање од броја који је локална самоуправа
прописала, због чега ће од четвртка, како каже, највероватније започети штрајк.
Током дана имамо седницу Управног одбора где ћу предложити да од сутра ступимо у законски
штрајк. Најављено отпуштање радника и гашење Службе хигијене је срамота за руководиоце и
сигуран сам да није урађено по закону, а најмање је морално. Сматрам да је најбоље да остану
само они који су ово смислили и да они раде посао тих жена – каже Стојановић.
Са друге стране директор ТСО Братислав Лукић тврди да је рационализација у току и да се све
ради у складу са законом.
Нажалост, мени је припала дужност да отпустим људе које су други запошљавали. Укидањем
службе нико, па ни самохране мајке, нису заштићене – тврди Лукић.
Чињеницу да је у Служби хигијене остала само шефица службе, он објашњава тиме да ће она
добити друго радно место.
12

По нашем Статуту она као председник синдиката не може добити отказ за време вршења
дужности и годину дана након тога – додаје Лукић.
Иначе, шефица Службе хигијене и председница Спортског синдиката Татјана Милосављевић
рекла је да нема шта да каже и да синдикат са овом темом нема ништа.
Председник Општине за праведну рационализацију
Први човек Прокупља Александар Симоновић каже да први пут чује о рационализацији у ТСО
и наглашава да је директор тај који спроводи рационализацију.
Што се мене тиче, остајем при ставу који сам раније рекао, да рационализација треба да се
спроведе пажљиво, у складу са законом и што праведније како се не би десило да самохрани
родитељи или радници од чије плате живи цела породица остану без посла – подсећа
Симоновић.
Он напомиње да је на директору хоће ли га послушати или не, али ће, уколико се
рационализација не уради по закону, тражити одговорност директора и он ће, тврди
Симоновић, сносити последице.
Подсетимо, одлука о рационализацији вишка запослених у систему локалне самоуправе донета
је 1. септембра и према њој би отказе требало да добије 67 радника на неодређено.
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