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ИСТРАЖИВАЊЕ На ових пет ствари се радници у Србији најчешће
жале
Пише: Марко Ташковић
Нестручан менаџмент, мала плата, мобинг, неплаћени прековремени рад и мањак мотивације
најчешћи су разлози за незадовољство радника у фирмама у Србији.
- Убедљиво најчешћа замерка радника односи се на лош или нестручан менаџмент. Изгледа да
ће власници компанија пре запослити лојалне него стручњаке. Пре ће ангажовати своје рођаке
или блиске пријатеље или некога ко је дуго лојалан компанији него некога ко је стручан.
Последица свега овога је да много људи у менаџменту не знају шта уопште значи управљање
компанијом. Компаније, рецимо, немају добре системе награђивања, не зна се када се и како
добија више одговорности, не мења се менаџмент чак и кад је очигледно лош а фирма у
проблему - објашњава Небојша Виславски, власник “Огледала фирме”, портала који је спровео
истраживање у више од 7.000 предузећа у Србији.
Наравно, када је реч о жалбама радника у Србији, зарада и мобинг се никако не могу заобићи.
- Мале плате су такође типична замерка. Када неко мора да се бори да издржава породицу и не
види могућност да се то промени, постаје окупиран једино преживљавањем. С друге стране,
честе су и жалбе на угњетавање, које подразумева викање на раднике, ограничавање кретања,
псовке, омаловажавање, третирање људи као да су робови који се било када могу заменити и
слично - наглашава Виславски.
Што су дуже на послу, радници су све мање мотивисани.
- Многи проводе много више на радном месту него што је то договорено или предвиђено
уговором. Наравно, скоро нико није плаћен за додатне сате на послу. Многи чак нису ни
плаћени за рад викендом који је иначе у Србији врло популаран. Такође, претежна већина
уопште није новчано мотивисана, мада већина није мотивисана. Људи очекују више изазова на
послу. Наравно, то не подразумева више задужења и повећање радних сати - истиче Небојша
Виславски.
Председник Синдиката «Независност», Љубисав Орбовић каже да ниске плате, једноличан
посао и лоша мотивација терају многе да оду у иностранство.
- Последица тога је да је све мање радне снаге у Србији. Због тога би послодавци морали да
промене приступ, да престану да уцењују људе малом платом, прековременим радом и
отказима. Иначе, код нас се губитак посла и даље сматра као доказ да сте лош радник, и то
представља велики психолошки проблем - каже Орбовић.
Председница Асоцијације слободних и независних радника Ранка Савић истиче да послодавци
не схватају да држањем радника под сталном тензијом ништа не постижу.
- Страх не може повећати продуктивност. Једино је задовољан радник продуктиван. Због
велике незапослености радник у Србији ћути и трпи свако угњетавање јер у случају отказа нема
алтернативу. Проблем је и у томе што држава стране инвеститоре привлачи пропагирањем
јефтине радне снаге, па они нити размишљају нити им је у интересу да повећавају плате наглашава Савић.
Туга ван Београда и Новог Сада
Небојша Виславски каже да у Србији постоје само два јака економска центра.
- То су Београд и Нови Сад, код којих постоји тренд напретка захваљујући, пре свега, ИТ-у и
повезаним индустријама, док је у осталим градовима економија у паду. Приметно је да је
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дошло до великог раслојавања у друштву, с једне стране имамо мали број људи, пре свега у ИТ
индустрији, чији се стандард побољшава и убедљиву већину с друге стране која живи све
лошије. У преводу, богати су све богатији, а сиромашни све сиромашнији - наглашава
Виславски.
Незапосленост и страх су главне кочнице српске економије
Социолог Срећко Михаиловић наглашава да неће бити побољшања у српској економији док год
су на делу велика незапосленост и страх од отказа.
- То су две кључње детерминанте које одређују свеопште стање у економији. Све док је оволика
незапосленост послодавци ће моћи да раде шта хоће са радницима - каже Михаиловић.

НОВИТЕТИ ЗА СЕЗОНЦЕ До краја године биће решен статус радника у
"сивој зони", право на одмор и пријаву више неће бити сан
Пише: Данијела Нишавић
Бољи положај сезонски радници могли би да очекују, тек крајем ове године, сазнаје "Блиц", а
тада је у плану да министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Влади
достави Нацрт закона о сезонским пословима.
Грубе процене показују да се 300.000 људи бави сезонским пословима, а да је трећина оних
који су сезонски ангажовани у пољопривредним радовима. Нови пропис, значајно би требало
да побољша положај сезонаца.
- Желели би да овај закон буде донет и раније, јер ускоро следи сезона у пољопривреди, а то је
начин да се побољша положај сезонских радника, као и оних који раде на црно - каже за
"Блиц" Тиса Чаушевић из НАЛЕД-а, која, такође, учествује у раду на доношењу овог прописа.
Уплата пореза и доприноса на дневном нивоу
Један од предлога, како указује наша саговорница јесте да радницима послодавац уплаћује
порезе и доприносе на дневном нивоу, односно дан за дан, а што ће у случају лошег времена,
послодавцима значајно донети уштеде. Такође, и да порези и доприноси буду фиксни, а на тај
начин радници би добили право на пензијско осигурање и да буду осигурани од повреда на
раду.
До сада се дешавало да се послодавцима у пољопривреди због гломазне администрације и
високих трошкова, избегавали да "пријављују и одјављују радника на неколико дана", па су
сезонци углавном остајали у сивој зони.
Остају права као званично незапослених
- Залажемо се и да овим законом сезонским радницима остварујући права не буду угрожена
њихова права као званично незапослених лица, да не губе право на бенефите које већ имају истиче Тиса Чаушевић.
Једноставнија пријава радника
Како је "Блицу" потврђено, у министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
у току је израда Радне верзије Нацрта закона о поједностављеном радном ангажовању на
сезонским пословима у одређеним делатностима.
- Овим законом ће бити омогућено да се лица ангажују на једноставнији начин, уз
поједностављену пријаву сезонских радника на осигурање, поједностављену процедуру уплате
пореза и доприноса. Створиће се услови за значајно смањење рада на црно који је нарочито
присутан у пољопривреди. На овај начин ће се регулаторно уредити још један флексибилни
облик рада и биће омогућено да носиоци индивидуалног пољопривредног газдинства ангажују
лица по том основу - објашњавају у ресорном министарству.
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Право на одмор у току дана
Законом ће се обезбедити да сезонски радници не само да да буду пријављени на обавезно
социјално осигурање, већ и да остварују друга права - на одмор у току дана, недељни одмор,
безбедност и здравље на раду.
Иначе, осим сезонског рада у пољопривреди где је највећа тражња за радницима, исто тако
потреба за њиховим ангажовањем је и у угоститељству и грађевинарству.

Словенци зарађују преко 1.000 евра, а ОВО су плате у осталим земљама
бивше Југославије
Највеће плате у региону су у Словенији, а најниже у Македонији, показују подаци завода за
статистику земаља бивше Југославије.
У Словенији је крајем 2017. године просечна нето зарада порасла на 1.062 евра, што је
номинално повећање од 3,1 одсто, а реално од 1,7 одсто у односу на 2016.
Прошле године је и у приватном и у јавном сектору Словеније забележен раст просечне
месечне зараде.
Следи Хрватска, у којој, према најновијим подацима, просечна плата износи око 835 евра.
Према подацима Државног завода за статистику Хрватске, просечна нето плата по запосленом
за новембар прошле године износила је 6.190 куна (832 евра), што је на месечном нивоу
номинални раст од три одсто, а на годишњем од 6,6 одсто.Следи Црна Гора, у којој је, према
најновијим подацима црногорског Завода за статистику, просечна плата последњег месеца
2017. године износила 512 евра.
Износ просечне нето зараде у тој земљи у децембру је остао исти као у новембру, док је у односу
на децембар 2016. забележио раст од 0,6 одсто.
После Црне Горе, највиша просечна примања имају запослени у Србији, у којој је, како
показују подаци Републичког завода за статистику, просечна нето плата у децембру 2017.
године износила 54.344 динара (459 евра), што је номинално и реално повећање за 14,2 одсто у
односу на новембар.
Најниже просечне плаће у региону Балкана забележене су у БиХ и Македонији.
Према подацима Агенције за статистику у БиХ, просечна исплаћена нето плата у децембру
2017. године износила је 862 КМ (440 евра) и номинално је већа за 0,6 одсто у односу на
претходни месец, те већа за 1,1 одсто у односу на децембар 2016.
Подаци из Македоније говоре да је у новембру 2017. године просечна нето зарада у тој земљи
износила 23.196 денара, што је око 377 евра.

Са ММФ и до већег привредног раста
Пише: Е. В. Н.
Премијерка Ана Брнабић најавила нови аранжман са Међународним монетарним
фондом. Следе разговори о реформама које би требало да повећају БДП
О НОВОМ аранжману са Међународним монетарним фондом се разговара, и у овом тренутку
је, према речима премијерке Ане Брнабић, реално очекивати да ће Србија имати још један
аражман. Према њеним речима, аранжман неће бити финансијски зато што Србији не треба
финансијска подршка и осигурање, чак ни из предострожности.
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- Мислим да смо захваљујући ММФ, али и нашој озбиљности, поново стекли макроекономску
стабилност и успоставили фискалну консолидацију, што осећају и грађани и привреда - рекла
је Брнабић.
Она је истакла да јој је драго да данас види један "фантастични извештај ММФ" који, каже,
много говори о томе шта је Србија све постигла, али и какав је партнер. Премијерка је казала да
ће се са ММФ у наставку структурних реформи разговарати о реформама које би требало да
повећају привредни раст и БДП.
Трогодишњи стендбај аранжман који је Међународни монетарни фонд одобрио Републици
Србији 23. фебруара 2015, у износу од око 1,2 милијарде евра, успешно је окончан 22. фебруара
2018. године.
- Спровођењем договореног економског програма остварени су циљеви у погледу постизања
макроекономске равнотеже, пре свега успостављањем одрживости јавних финансија,
унапређењем отпорности финансијског сектора и јачањем конкурентности и привредног раста
- саопштила је НБС подсећајући да је аранжман закључен из предострожности, што значи без
намере да се одобрена средства користе, осим у случају платнобилансних потреба земље.
Србија је успешно спровела трогодишњи аранжман са ММФ, али је то само први корак у
изградњи снажне и динамичне економије, способне за глобалну конкуренцију, наводи се
у четвртак објављеном извештају ММФ.
- Програм је завршен знатно успешније од очекивања, надмашујући многе макроекономске
циљеве - каже шеф тима ММФ за Србију Џејмс Руф.
Он је указао на то да је "Србија успела да се извуче из рупе" и да се, после вишегодишње
стагнације у време глобалне економске кризе, поново бележи раст уз повећање инвестиција и
запошљавања.

Пензионери протестовали у Београду: Шетња и до Уставног суда
Ј. Ж. С.
Чланови синдиката пензионера и синдиката војних пензионера протестовали под
слоганом "Ставимо тачку на пљачку"
НЕЗАДОВОЉНИ материјалним положајем, чланови синдиката пензионера и синдиката
војних пензионера у четвртак су у центру Београда протестовали под слоганом "Ставимо тачку
на пљачку". Циљ протеста је да се поништи, како су навели, неуставни закон о привременом
уређивању начина исплате пензија.
Уз транспаренте "Вратите отете пензије", "Тачка на пљачку" и "Стоп неуставном закону"
окупљени су са Трга Николе Пашића кренули у протестну шетњу до зграде Председништва и
Уставног суда, како би подсетили на то да је прошло две године од подношења иницијативе за
оцену уставности закона о привременом уређивању начина исплате пензија том суду, али да
одговора нема.
Јован Тамбурић, представник Удружења сидиката пензионисаних војних лица Србије, истакао
је да они протестом желе да искажу неслагање са реформама које су почеле и завршавају се на
пензионерима.
- Актуелна власт мора да се уразуми, да поништи Законе о неусклађивању и смањењу пензија,
подржављењу управљања фондом ПИО и трајном кажњавању пензионера који одлазе у
превремену старосну пензију са 40 година радног стажа - кажу у УСПС. - Да на законски начин
уреди повраћај неисплаћених пензија и тако спречи огромне трошкове којима ће се изложити
буџет Србије.
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ММФ: Резултати Србије надмашили циљеве из аранжмана
Извор: Танјуг
Србија је изузетно успешно спровела трогодишњи аранжман са Међународним монетарним
фондом (ММФ) вредан 1,32 милијарде долара, надмашивши многе од својих макроекономских
циљева, наводи се у извештају ММФ-а објављеном поводом данашњег истека аранжмана из
предострожности.
„Програм је завршен знатно успешније од очекивања, надмашивши многе од
макроекономских циљева. Србија је успела да се извуче из рупе”, изјавио је шеф мисије ММФ-а
за Србију Џејмс Руф.
После вишегодишње стагнације у периоду после глобалне финансијске кризе, Србија, према
речима Руфа, поново бележи раст уз повећање инвестиција и запошљавања.
„Пуно тога је започето на трансформацији земље у зрелу тржишну економију, али те реформе
треба продубити по завршетку програма како би Србија достигла свој максимални потенцијал”,
поручио је Руф.
Међутим, позитиван завршетак програма је, како поручују из ММФ-а, само први корак у
изградњи снажне и динамичне економије која ће бити у стању да се надмеће на глобалном
нивоу, наводи се у извештају.
После трогодишњих напора предузетих у склопу програма са ММФ-ом, српска економија је
доживела преокрет, а 2017. године је буџет био у суфициту, у односу на 2014. годину када је
Србија имала највећи дефицит у Европи.
Економско поверење је побољшано и повећана су улагања домаћих и страних инвеститора.
Незапосленост је близу историјског минимума и бележи пад, банке су солидне, док је ниво
„проблематичних” кредита тренутно испод преткризног нивоа, оцењује ММФ.
Од кључног значаја је, међутим, да се напредак настави, поручује ММФ, и да Влада Србије
концентрише своје напоре на подршку земљи како би се по економској снази приближила
западноевропским земљама.
„За достизање тог циља је важно да се избегне егзодус квалификованих српских радника у
потрази за бољим животом”, препоруке су ММФ-а.
Међу предлозима ММФ-а Србији је да ојача сопствене институције како би подржала раст
вођен приватним сектором, као и да модернизује пореску администрацију и јавне услуге, пре
свега школство и здравство.
„Развој финансијског тржишта мора да прати шира употреба динара уместо евра”, препорука је
ММФ-а, као и да се ради на смањењу сиве економије и реформи државних предузећа.
Србија је, како се оцењује, реструктурирала своју неефикасну железничку компанију, увела
бољу наплату дуга у главним предузећима за електричну енергију и гас и успешно
приватизовала Смедеревску железару и многа друга предузећа у државном власништву.
„Сектори којима су највише потребне реформе су рударски и петрохемијски комплекс:
компаније као што су рудник угља Ресавица, бакарни комплекс РТБ Бор и петрохемијски
произвођачи - Петрохемија, МСК и Азотара”, наводи ММФ, и указује да је потребна реформа
или приватизација и неколико финансијских институција, попут Поштанске штедионице,
Комерцијалне банке и Дунав осигурања.
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За боље пословно окружење неопходно је, према оцени ММФ-а, поред пореске и регулаторне
реформе, јачање правосудног система, али и боља путна, телекомуникациона и енергетска
мрежа, што ће приближити Србију европском стандарду.
Међународни кредитор подсећа да је у 2014. економија српска економија била у озбиљним
проблемима, а да је после глобалне финансијске кризе из 2008. привреда стагнирала, док су
слабе јавне институције, смањење прихода од пореза и прекомерна потрошња државних и
јавних предузећа, резултирали убрзаним растом јавног дуга.
Трогодишњи аранжман из предострожности са ММФ-ом договорен је крајем 2014.
Н1

Пензионери на протесту: Живимо бедно, сваким даном све теже
Аутор текста:Јелена Мирковић
Незадовољни својим материјалним положајем, представници и чланови
синдиката пензионера и синдиката војних пензионера у центру Београда одржали
су протест под слоганом "Ставимо тачку на пљачку".
Како су за Н1 рекли, од лепих речи представника власти не могу да живе и додају да им је
материјални положај сваког дана све тежи.
Пензионери кажу да живе бедно, да су им пензије одузете неправедно, и да траже да оно што
им је ова власт отела - то и врати.
Циљ данашњег протеста је да се поништи, како наводе, неуставни закон о привременом
уређивању начина исплата пензија. Представници синдиката подсећају да је на данашњи дан
прошло две године од подношења иницијативе за оцену уставности тог закона Уставном суду
Србије.
Представници удружења сидиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић је рекао
да они протестом желе да искажу неслагање са реформама које су почеле и завршавају се на
пензионерима.
Такође су истакли да је ову акцију до сада подржало више од 150.000 пезионера у Србији.
Наводе да ће допис са захтевима за побољшање материјалног положаја доставити председнику,
премијерки, РТС и Уставном суду.

Инцијатива: Подржала удружења синдиката пензионера и
пензионисаних војних лица
Иницијатива "Не давимо Београд" подржала је захтеве Удружење синдиката пензионера
Србије и Удружења пензионисаних војних лица Србије и њихову борбу за пристојан живот у
трећем добу.
"Бахати насилници на власти нас лажу да нема новца за пензије, здравство и социјалну помоћ,
и да смо ми грађани криви за такву ситуацију, док уништавају наше институције у својој
грамзивости да јавно претворе у приватно и да закон подреде њиховој себичној вољи и
профиту", наводи Иницијатива.
8

"Не давимо Београд" подржала је захтеве Удружење синдиката пензионера Србије и Удружења
пензионисаних војних лица Србије и њихову борбу за пристојан живот у трећем добу.
"Бахати насилници на власти нас лажу да нема новца за пензије, здравство и социјалну помоћ,
и да смо ми грађани криви за такву ситуацију, док уништавају наше институције у својој
грамзивости да јавно претворе у приватно и да закон подреде њиховој себичној вољи и
профиту", наводи Иницијатива.
Инцијатива додаје да Влада старијим суграђанима незаконито и неправедно умањила пензије,
и да их додатно понижава наређујући Уставном суду да не реагује на њихову иницијативу за
оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија из 2016.
Насупрот њима, Иницијатива која ће на изборима учествовати са листом Иницијатива Не
да(ви)мо Београд – жута патка – Чији град, Наш град – Ксенија Радовановић, ;залаже се за
праведан, солидаран и законити град у којем је достојанствен живот загарантован свим нашим
суграђанима.
"И зато ћемо омогућити грађанима да одлучују о развоју града, оживети месне заједнице, а
просторе у власништву града вратити грађанима: за пензионерске и омладинске клубове,
библиотеке, вртиће и домове здравља", наводи Инцијатива

Више од 150.000 пензионера тражило да им се врате умањене пензије
Аутор: Новости
Више од 150.000 пензионера обратило се од новембра до данас ПИО фонду, Државном
правобранилаштву и судовима у кампањи "Ставимо тачку на пљачку", тражећи да им се врате
умањене пензије.
Кампању су организовали Удружење синдиката пензионисаних војних лица и Удружење
синдиката пензионера и на тај начин показали да нису пристали да им се више од три године
одузима део стечене пензије.
Сви они тражили су од Фонда да им изда решење колика пензија им се исплаћује применом
Закона о привременом умањењу, као и за колико новца су свих ових година ускраћени. Са тим
папирима пензионери планирају да даље правду потраже на суду, ако треба и у Стразбуру.
"За пензионере који су све што имају зарадили радом, ово је понижавајуће. Најављени
протест није усмерен против Србије као државе, него управо против оних који крше
моралне принципе и Устав Србије", каже за "Новости" Јован Тамбурић, председник УСВПС.
Он објашњава да ће садашњи и будући пензионери добити социјалу без обзира на доприносе у
току рада и тада ће бити бесмислена прича о враћању делова пензије који се отимају по сада
важећем закону и на друге начине.
"Јасно је да пензионери прво треба да сачувају ПИО фонд, а он се оваквом политиком
урушава. Проблем је и што се великом броју послодаваца толерише формална исплата
минималних зарада, док неформално запосленима део зараде исплаћују на руке и на такав
начин се пљачка и фонд ПИО, али и буџет", сматра Тамбурић.
Тамбурић наглашава да изостаје солидарност оних којима пензије нису смањене са онима
којима су смањене, јер их убеђују да ни њихови чекови не би били сигурни да није било
смањивања "високих" пензија.Фискални савет такође је недавно оценио да нема економског
основа да привремена мера умањења пензија и даље остаје на снази и упозорио да задржавање
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те мере може представљати озбиљан фискални ризик, с обзиром на основаност тужбе, коју
најављују пензионери.Синдикат пензионера и Синдикат војних пензионера позвали су грађане
да им се данас придруже на протесту који ће организовати на Тргу Николе Пашића у Београду,
као и у протестној шетњи до Председништва и Уставног суда.Михаило Радовић каже да је циљ
протеста да се поништи неуставни закон о привременом уређивању начина исплате пензија и
да се подсети да је прошло две године од подношења иницијативе за оцену уставности тог
закона Уставном суду Србије."У Уставном суду нам је речено да је у разматрању. Пензионери
од лепих речи не могу да живе и не могу да чекају 2025. годину да би имали боље услове
живота", рекао је Радовић.Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних
војних лица Србије, рекао је да они протестом желе да искажу неслагање са реформама које су
почеле и завршавају се на пензионерима.
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