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Одсуство државне подршке младима
Систем у Србији подстиче формирање биографије младих као у време социјалистичког
периода, која није примерена данашњим околностима, установила најновија студија Института
за социолошка истраживања београдског Филозофског факултета
Због одсуства државне подршке, млади у Србији умногоме се ослањају на породицу, што
продужава њихову зависност од родитеља и одлаже финансијско и стамбено осамостаљивање.
Ово је један од кључних налаза најновије студије Института за социолошка истраживања
београдског Филозофског факултета. Резултати су предочени у књизи „Млади – наша
садашњост”, представљеној у петак у Дому омладине.
На готово 350 страница једне од најобухватнијих студија о младој популацији, уочени су многи
проблеми са којима се суочавају особе узраста од 19 до 35 година, у сфери преласка у одраслост,
образовних ресурса, обликовања радних биографија, начина провођења слободног времена...
Један од основних налаза, према речима социолога Смиљке Томановић, која је руководила
истраживањем, јесте то што систем у Србији подстиче формирање биографије каква се од
младих очекивала у социјалистичком времену.
– То значи: учи, заврши факултет, запосли се, ступи у брак... Али, тако нешто више није
могуће. Данас млади морају да раде упоредо са похађањем факултета не би ли исплатили
трошкове све скупљих студија. А систем их, применом Болоњске декларације, обавезује да
похађају сва предавања. Тако се репродукује застарело схватање из ранијег периода, по којем
или студираш или радиш. Још један пример репродукције биографија из доба социјализма јесу
субвенционисани стамбени кредити за младе брачне парове. Зашто се таква могућност не уведе
и за парове који заједно живе а нису у браку? – наводи Смиљка Томановић.
Млади у Србији не само да релативно касно напуштају родитељски дом, већ је повећан и удео
оних који ни у 35. години нису ступили у брак. У таквим околностима, борба за егзистенцију
намеће се као главни проблем.
– Са великом незапосленошћу у Србији, где чак и кад имате посао не знате да ли ћете сутра да
добијете отказ, реч „планирање” не постоји. То не значи да су млади пасивни, напротив – они
се труде да задрже главу изнад воде и то чине ослањањем на своје најближе. Али, баш зато што
је разлог њихове активности гола егзистенција, немају кад да организују слободно време или да
се посвете друштвеном активизму. Када сте обузети борбом за посао, нећете се запитати зашто
у вашем граду не ради позориште и ко је за то крив – истиче Смиљка Томановић.
С друге стране, када је реч о сфери образовања, истраживачи су утврдили да државне кредите и
стипендије користе најчешће студенти бољег имовног стања.
Ово истраживање, према речима Анђелке Милић, професорке социологије породице на
београдском Филозофском факултету, не пада на ниво жалопојки по којима су млади људи
„рђави” и неће да раде, али такође не пише ни хвалоспеве о њима.
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– Друштво у Србији налази се на ивици са које можемо или да се вратимо у нови покушај
стварања нормалног друштва, или да паднемо у провалију. Ова студија говори о популацији
која ће носити те позитивне промене или суноврат. Утисак који се стиче јесте да млади људи
вегетирају у маргинализованом простору у којем се не осећају добро, али немају ни свест шта
треба да чине – истакла је Анђелка Милић.
Криза младости и у Словенији
Проценат стално запослених младих људи у узрасту од 25 до 29 година живота у Словенији је у
паду, рекао је на скупу у Дому омладине социолог Сергеј Флере са Универзитета у Марибору.
– Док је тај проценат 2000. године износио 52 одсто, десет година касније је спао на 33 одсто. У
истом периоду незнатно је порастао број младих који обављају привремене послове, док се број
студената готово учетворостручио. То значи да је у Словенији, упркос експанзији високог
школства, младима све теже да се запосле. Стога, актуелни протести у Марибору, Љубљани и
другим градовима резултат су чинилаца који делују више година – истакао је Флере.
Таква ситуација одлаже и ступање у брак, додао је он, и навео да се од свих 27 чланица ЕУ,
најмање бракова процентуално склапа у Словенији.
– Уз брачну заједницу, у Словенији узимају маха и други облици партнерства, као што је
заједнички живот без брачног уговора или веза у којој партнери живе свако у свом граду, а
„кампањски” се виђају. Мој син тако живи у Љубљани, а његова девојка у Умагу, у Хрватској,
али на тај начин успешно функционишу већ две године – рекао је Флере.
Узорак и истраживачи
За потребе истраживања „Млади – наша садашњост”, спроведеног под покровитељством
Министарства просвете и универзитета у швајцарском граду Фрибуру, анкетирано је 1.627
особа, узраста од 19 до 35 година, из 62 општине централне Србије и Војводине. Сваки
испитаник одговарао је на 118 питања из упитника. Истраживачки тим чинили су социолози
Смиљка Томановић, Драган Станојевић, Исидора Јарић, Душан Мојић, Слађана ДрагишићЛабаш, Милана Љубичић и Ивана Живадиновић.
Д. Буквић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najavili_krivicne_prijave_zbog_sumnjive_privatizacije.4.html?news_id=25298
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Радници Трговинског предузећа "Србија" јуче добили радне књижице

Најавили кривичне пријаве због сумњиве
приватизације
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Трговинско предузеће "Србија" из Крагујевца, најстарија и највећа послератна
трговинска фирма у централној Србији, од јуче више не постоји. Након прошлонедељног
затварања пет последњих пословних објеката, преостала 102 радника од послодавца, компаније
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Делез Србија, добила су радне књижице и прелазе на евиденцију Националне службе за
запошљавање.
Отпуштеним радницима крајем минуле седмице исплаћене су отпремнине од по 60 до 70,
уместо тражених 300 евра по години стажа, при чему им нису исплаћене надокнаде за превоз и
јубиларне награде, због чега су овластили адвоката да данас поднесе тужбу против Делеза.
Синдикат ТП Србија најавио је и да ће поднети кривичну пријаву због, како тврде, сумњиве
приватизације те фирме.
У Синдикату појашњавају да ће тужбу против Делеза поднети зато што та компанија приликом
израде социјалног програма за прекобројне трговце није уважила постојање Колективног
уговора, који је са пословодством предузећа потписан још 2003., и којим је, између осталог,
предвиђено да се запосленима који буду проглашени за технолошки вишак, исплате
отпремнине од 200 евра по години радног стажа.
- Кривичну пријаву планирамо да поднесемо и због приватизације, јер се из документације коју
поседујемо види да је вредност фирме уочи продаје вештачки смањена. Осим отуђивања
продавница и објеката пред продају, вредност је умањивана и после, чиме су највише оштећени
запослени, односно мали акционари - рекао је за наш лист председник Синдиката у "Србији"
Драган Марковић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-putara-srbije-trazi-smenu-ministra

Синдикат путара Србије тражи смену
министра
Републички одбор Самосталног синдиката путара Србије је позвао министра
саобраћаја Милутина Мркоњића да због укупне ситуације у делатностима за које је
ресорно задужен поднесе оставку, имајући при томе у виду и актуелну
корупционашку аферу.
Председница Синдиката Соња Вукановић каже за наш лист да би то било морално, јер
проблеми с којима се суочавају путари нису од јуче: уништавана је једна по једна фирма, није
решен проблем наплате огромних дугова који су путаре бацили на колена, као ни начин
финансирања, а из године у годину се доносе краткорочне мере које не дају резултат.
Уколико министар Мркоњић не прихвати овај позив, Синдикат захтева од председника Владе и
Народне Скупштине да донесу одлуку о његовој смени због укупног стања у делатности за коју
је ресорно задужен. Захтев Синдиката достављен је министру Мркоњићу, председнику Владе
Ивици Дачићу и председнику Скупштине Србије Небојши Стефановићу.
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С друге стране, Мркоњић је изјавио да неће дати оставку коју су му затражили незадовољни
путари.
„Нека она прво да оставку, па онда нека прозива мене”, поручио је преко „С медиа” портала
Мркоњић председници Самосталног синдиката путара Србије Соњи Вукановић.
Р. Даутовић
(Општирније у нашем штампаном издању)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/iz-rvb-idu-prvo-na-odmor-pa-na-novi-posao-ili-biro

Из РВБ иду прво на одмор, па на нови посао
или биро
Промена већинског власника компаније увек је стрес за запослене. Неко ће
остати, па и напредовати, а за друге се припрема социјални програм. Цела та
прича чека ускоро запослене у Развојној банци Војводине, а према свежијим
подацима на платном списку је њих преко пет стотина.
Ових дана су добили целу децембарску плату и поруку да искористе годишњи одмор до краја.
Обећана им је и отпремнина по моделу који је примењен у Новој Агробанци, а где је то било
300 евра по години стажа. Они који пређу на посао у банку која постане нови власник РБВ
мораће да врате отпремнину, а исто важи и за оне који преместе раду књижицу у будући
покрајински реазвојни фонд. Осталима остаје да се сналазе сходно банкарском искуству и
стручности које имају. А шта их ту чека? Откако су кредити у Србији све теже наплативи а
нових кандидата за зајам је мање, и број запослених у банкама се смањио. Важи правило - боље
добар клијент него добар банкарски менаџер. Подаци говоре да је пре три године у том сектору
радило 31.182 људи. Ову годину завршићемо са око 29.000 па и мање. Како ће та статистика
изгледати наредне године зависиће, великим делом, од приватизације РВБ, плус Привредна
банка Београд.
Ако одбацимо приче о оним кадровима с добром партијском везом који морају остати, бар неко
време, поставља се питање који су то кадрови који ће у Србији бити незаменљиви наредних
година. Исто као и у свету, владаће појачано интересовање за кадар вичан процени ризика, с
тим што Србија има специфичности.
Један од наших стручњака који је године провео у страним банкама, а и у нашим
приватизованим, каже да нам у овом тренутку не треба велика мудрост. Српским банкама, које
листом муче муку с потраживањима, потребни су професионалци који су у стању да добро
продају имовину пристиглу у власништво банака преко ненаплаћених кредита. Тражени ће
бити и експерти који добро знају да сагледају ситуацију клијента. Ако је у питању предузеће –
да знају да помогну да се компанија оспособи да врати зајам. За такве ће, извесно, у банкама
које раде у Србији бити посла у наредним годинама.
У једној страној банци која је прошла пут од куповине старе банке у Србији па до њеног
сређивања и уклапања по свим, па и кадровским параметрима, у нову групацију, кажу да
незапослених банкара има али да оне људе који су им стварно потребни тешко налазе. Њима су
потребни млади људи са завршеним факултетом на које ће моћи рачунати читав низ година.
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Они се лако и брзо науче принципима пословања у групи и постану део тима и зато имају
предност. Траже се они који су већ научили вештине преговарања, комункација и
презентације, без обзира на године. Нажалост, мало је таквих стручњака које су те вештине
научили на нашим факултетима. Они који то умеју, запошљавају се и ако су
четрдесетогодишњаци. У Србији има младих и талентованих који лако могу направити
банкарску каријеру. Међутим, они већ после првих година рада у банкама схвате да могу брзо у
иностранству да нађи боље плаћен посао и одлазе. У врху смо по „одливу мозгова” младих
стурчњака и у финансијској бранши. Додамо ли томе и негативну стопу наталитета, изгледа да
ће Србија у будућности морати да увози стручњаке, а то се не односи само на сектор банкарства.
Д. Вујошевић
Рајфајзен одустао
Као један од озбиљних кандидата за преузимање Развојне банке Војводине помињана је
Рајфајзен банка. Они сами сматрају да их не треба тражити у тој причи
– Рајфајзен групација је већ најавила да после значајне аквизиције у Пољској нема планове за
даља преузимања – каже заменик председника Извршног одбора Зоран Петровић. –
Разматрање тако озбиљног потеза као што је преузимање РБВ-а захтевало би знатно дуже
време од онога које је на располагању. Рајфајзен банка нема интереса за преузимање дела
имовине и обавеза РБВ-а.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/za-dijalog-sa-poslodavcima-potrebno-14000-clanova

За дијалог са послодавцима потребно 14.000
чланова?
Синдикат "Солидарност" захтева да учествује у раду Социјално - економског савета
града (СЕС) а пет хиљада чланова мислим да је довољан аргумент да седнемо са
представницима послодаваца за исти сто, изјавио је
један од лидера "Солидарности", и оснивач овог синдиката Миша Старовић. Он каже да
Градско веће Савеза самосталних синдиката Новог Сада злоупотребљава рад СЕС-а тако што
намеће самовољу при одређивању синдикалних представника у СЕС Новог Сада.
- Тражимо да нам се достави текст споразума о оснивању СЕС-а за Нови Сад, што Савез
самосталних синдиката Новог Сада неће, а то је јавни документ. Нема га чак ни на сајту града казао је Старовић. Предводник Градског већа Савеза самосталних синдката Новог Сада Драго
Ђокић одговара да "Солидарност" може да учествује у раду СЕС-а, тек када добије
репрезетативност коју утврђује Министарство рада.
- У Новом Саду је поменуто Министарсто признало само репрезентативност "самосталцима",
јер регулатива Закона о СЕС-у прописује да се репрезентативност добија на основу десет одсто
приступница од укупног броја запослених на подручју града - истиче Ђокић.У примеру Новог
Сада, каже, синдикатима треба више од 14.000 радничких чланских књижица, јер се води да
наш град има 142.000 запослених.
И споразум о основању СЕС-а за Нови Сад прати регулативу закона о СЕС-у , у погледу
репрезетативности - додаје Ђокић.
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СЕС има девет чланова, по три представника из Града, Уније послодаваца и из синдиката. У
досадашњем раду СЕС-а у Новом Саду из реда синдиката учествовао је осим два преставника из
Самосталног синдиката и представник Конфедерације савеза слободних и независних
синдиката, који није репрезентативан у граду. Ђокић, каже да је чланство представника из
Конфедерације била добра воља Самосталног синдиката, али да од новембра тај синдикат није
више у СЕС -у, већ да три члана из синдиката чине само представници Самосталног,
репрезетативног синдиката.
З. Делић

РАДИО 021
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Mobing-radnika-koji-nisu-za-novi-sindikat.html

Мобинг радника који нису за нови
синдикат?
Синдикат ЈКП "Чистоћа" упутио је отворено писмо директору у којем најављује да ће тужити
ново руководство за мобинг.
Заменик председника Синдиката Бобан Петковић тврди за Радио 021 да се од стране
менаџмента предузећа врши притисак на раднике да приступе синдикату који се оснива у
Чистоћи, а који је под директном контролом руководилаца.
"Такође смо били принуђени да се огласимо због неисплаћени зарада и путних трошкова, јер
нам радници спавају по канцеларијама и позивамо менаџмент да то не чине јер ћемо их,
уколико нам се радници писаним изјавама обрате, тужити за мобинг", каже Петковић за 021.
Директор Чистоће Драган Божић није хтео да коментарише ове наводе, јер сматра да писмо
није упућено њему, већ "менаџменту", иако је на њему то јасно назначено "Отворено писмо
директору".
Божић: Где сте ви то прочитали?
Радио 021: Добили смо факсом допис на којем пише "отворено писмо директору".
Божић: Шта пише у том писму? Спомиње ли се негде реч мобинг и директор?
Радио 021: Да.
Божић: Не, ја сам прочитао то писмо и нигде се не помиње директор. Причао сам са
представницима синдиката
Радио 021: Писмо је упућено Вама.
Божић: Ма немојте сад то, ја се нигде не помињем. Не пише директор сигурно!
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На питање на кога су то синдикалци мислили када су отворено писмо насловили "за
директора", Божић није желео да одговори.
Синдикалци наводе да оснивање новог Синдиката представља начин да се лакше спроводи
самовоља руководилаца, јер га чине људи блиски менаџменту. "У предузеће је беспотребно
доведено 30 нових радника, који не обављају ниједан посао у систематизацији предузећа, већ
се баве шпијунирањем запослених", наводе они.
Подсетимо, синдикат је оптужио и бивше руководство за масовна постизборна запошљавања
по партијској линији, наводећи да је и бивша директорка фирме Жељка Јуракић (ДС) за кратко
време проведено у фотељи запослила 26 нових радника. (Сузана Стојићевић)

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/putari-traze-ostavku-mrkonjic-je-ne-da-_358824.html

Путари траже оставку, Мркоњић је не да
Извор: Бета,Тањуг, РТВ
БЕОГРАД,НОВИ САД
Самостални синдикат путара Србије затражио је данас од српског министра
саобраћаја Милутина Мркоњића да поднесе оставку. С друге стране, Мркоњић је
изјавио да неће дати оставку коју су му затражили незадовољни путари.
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"Нека она прво да оставку, па онда нека прозива мене", поручио је преко С медиа
портала Мркоњић председници Самосталног синдиката путара Србије Соњи Вукановић.
Вукановићева је у изјави за С медиа портал позвала Мркоњића да, због стања делатности за
које је задужен и корупционашке афере, одмах поднесе оставку.
"Позивамо министра саобраћаја Милутина Мркоњића да због укупне ситуације у делатностима
за које је задужен, имајући при томе у виду и актуелну корупционашку аферу одмах поднесе
оставку", наводи се у саопштењу Републичког одбора тог синдиката.
Додаје се да је захтев за оставку Мркоњкића донет на седници Републичког одбора
Самосталног синдиката путара Србије, која је одржана 13. децембра.
У случају да се Мркоњић оглуши о захтев Путари су затражили од српског премијера Ивице
Дачића да га смени "због укупног стања у делатности за коју је ресорно задужен".
У саопштењу се наводи да су захтеви Синдиката путара достављени министру саобраћаја
Милутину Мркоњићу, премијеру Ивици Дачићу и председнику Скупштине Србије Небојши
Стефановићу.
Општине на пролеће преузимају одржавање локалних путева
"Локалне самоуправе ће већ на пролеће поново преузети обавезу чишћења локалних путева",
казао је Мркоњић.
"Предвиђено је да се општинама врати 6.000 километара локалних путева. Ми смо пре почетка
ове зимске сезоне, ипак, схватили да је то тешко одрживо, па смо вратили поново предузећа за
путеве, која поштено раде посао и она ће то ове зиме издржати", рекао је Мркоњић током
јучерашњег обиласка магистралних путева у Тимочкој крајини.
Сви путни правци на подручју Зајечарског округа су проходни за саобраћај, саопштило је
Министарство саобраћаја.
Мркоњић је истакао да су путари ову зиму дочекали најспремнији у претходних пет година.
"У тешкоћама у којима се налази цела српска, па и путна привреда, они су били спремни да у
домену посла који они обављају, дакле на одржавању регионалних, магистралних путева и
аутопутева и дела локалних путева обаве свој задатак", рекао је министар.
Путари су, према његовим речима, били спремни материјално, морално, финансијски и
стручно.
"Покушај да се исполитизује тај проблем није успео. Једноставно они су својим радом и еланом
отклонили све сумње и ево данас овај магистрални пут је проходан. Регионални путеви су
такође проходни и грађани могу нормално да живе", додао је Мркоњић.
"Тешко је да у земљи у којој ништа није толико добро, да путна привреда буде најбоља, слажем
се с тим, али немојмо да бацамо кривицу на оне који чине максимум напора да грађани живе
нормално, а то су српски путари", навео је министар.
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Мркоњић је казао да постоји максимална сарадња свих институција, пре свега саобраћајне
полиције, саобраћајних инжењера и стручњака.
"Из једног центра се руководи, критика председника владе Ивице Дачића је била умесна у дану
кад је био велики снег, али смо истог дана то све отклонили", рекао је он.
Највећи проблем су направиле, како је рекао, само две бугарске цистерне, горе на аутопуту код
Суботице и то је оно што није било добро, јер су ушле са такозваним ћелавим гумама и
једноставно механизација није успела да дође до људи и склони тај снег у року од два-три сата
већ у року од 10 сати.
Тога више неће бити, полиција ради свој посао и у нашу земљу неће више улазити камиони
који нису спремни за зимске услове, закључио је Мркоњић.
Које фирме ће чистити путеве?
Од пет најјачих путарских фирми у земљи, некадашњих чланица Нибенс групе у животу су
практично Бачкапут и ПЗП Београд, док су преостале три у стечају. Бачка пут се након раскида
приватизације налази у рукама државе, од које како кажу у синдикату нема пуно вајде.
"Бачка пут" потражује скоро милијарду динара од покрајине, републике, али и локалних
самоуправа и стога су неизбежне промене у реструктирирању тог предузећа, али и
зрењанинског Војводинапута. Помоћ је понудила Влада Војводине, а то је само један од корака
у решавању проблема.
Колико је важно да се нешто хитно уради за опустошене путеве и економију, може да послужи
податак да путна мрежа Војводине обухвата око 3.300 км путева, различитих категорија, а за
њихово одржавање потребно око 20.000 евра по километру.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=17&nav_id=669721

Откази "пљуште" са свих страна
ИЗВОР: БЛИЦ

Београд -- Иако је званичан број незапослених у Србији 755.000, процене говоре
да је званичан број грађана без посла давно прешао милион.
У Србији скоро трећина радно способног становништва нема посао.
Стручњаци тврде да ће у наредном периоду незапосленост наставити да расте, а стопа
незапослености би, како кажу, психолошку границу од 30 одсто могла да достигне крајем 2013.
Владимир Глигоров, сарадник Бечког института за економска истраживања, процењује да ћемо
ову годину завршити са стопом незапослености између 28 и 29 одсто, док је Асоцијација
независних синдиката Србије недавно упозорила да је по њиховим мерењима незапосленост
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достигла 28,3 одсто.
У региону је ситуација лошија једино у БИХ, где је готово половина становника незапослено и у
Македонији где је та стопа прешла 31 одсто. Према подацима Међународне
организације рада глобална економска криза теже је погодила жене него
мушкарце на тржишту рада.
"Подаци из анкете о радној снази биће објављени средином јануара, и тај документ ће
показати да је незапосленост вероватно достигла 28 или 29 одсто. Није немогуће да до
краја 2013, стопа незапослености дође и до 30 одсто", упозорава Глигоров.
Незапосленост ће, према очекивањима, наставити да расте у следећој години.
"Чак ако и не буде нових отпуштања, незапосленост ће да расте, јер млади људи који први
пут траже посао једноставно неће моћи да га нађу. Није нереално очекивати и да ће нека
предузећа морати додатно да се консолидују, јер је неликвидност привреде велика. Постоји
и значајан вишак запослених у јавног сектору мада ће, по свему судећи, на њих доћи ред тек
2014.", оценује Глигоров.
У Унији послодаваца Србије кажу да су угрожени сви радници који “нису рентабилни”.
Отпуштања су, како кажу, логичан след, а најбољи показатељ је што је промет драстично пао у
трговини - 30,4 одсто у односу на 2008.
"Четвртина људи у том сектору постаје вишак. Мања производња је и мање посла у
администрацији и вероватно неће бити посла за економисте и правнике", кажу у УПС-у.
У НСЗ кажу да се још праве планови за 2013, али се уздају у програме за подстицање
запошљавања. Надају се да ће следеће године за то добити исту суму као и у 2012. - 3,4
милијарде.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=17&nav_category=12&nav_id=669707

Путари траже смену, Мркоњић не да
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Самостални синдакат путара Србије затражио је од српског министра
саобраћаја Милутина Мркоњића да поднесе оставку, а он им одговорио да је не да.
"Позивамо министра саобраћаја Милутина Мркоњића да због укупне ситуације у делатностима
за које је задужен, имајући при томе у виду и актуелну корупционашку аферу, одмах поднесе
оставку", наводи се у саопштењу Републичког одбора тог синдиката.
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Додаје се да је захтев за оставку Мркоњића донет на седници Републичког одбора Самосталног
синдиката путара Србије, која је одржана 13. децембра.
Ако се Мркоњић буде оглушио о захтев, путари су затражили од српског премијера Ивице
Дачића да га смени "због укупног стања у делатности за коју је ресорно задужен".
У саопштењу се наводи да су захтеви Синдиката путара достављени министру саобраћаја
Милутину Мркоњићу, премијеру Ивици Дачићу и председнику Скупштине Србије Небојши
Стефановићу.
"Не дам оставку"
Министар саобраћаја Србије Милутин Мркоњић изјавио је, међутим, да неће дати оставку коју
су му затражили незадовољни путари.
"Нека она прво да оставку, па онда нека прозива мене", поручио је он преко С медија портала
председници Самосталног синдиката путара Србије Соњи Вукановић.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1231108/Kako+izle%C4%8Diti+%22Galeniku%22.html

Како излечити "Галенику"
"Галеника" је прво јавно предузеће које ће држава понудити на продају у 2013.
години, не би ли тако у буџет стигао део очекиваних 300 милиона евра. Синдикати
желе докапитализацију, док економисти кажу да је продаја добро решење.
Од приватизације јавних предузећа у наредној години, Влада рачуна на око 300 милиона евра.
Спекулисало се да ће новог власника добити "Телеком", а Влада Србије је одлучила да, пре тога,
тржишту понуди "Галенику".
Припремила Мирјана Брајковић
Синдикати би радије докапитализацију, а економисти кажу продаја је добро решење, али се
неће добити много новца.
Ко је заинтересован за 67-годишњег некадашњег гиганта југословенске индустрије, знаће се
после Нове године када се распише међународни тендер за стратешког партнера у "Галеници".
Представницима радника план је образложио министар финансија и привреде Млађан
Динкић.
"Министар Динкић тврди да је тренутна ситуација таква да једноставније и брже решење за
'Галенику' Влада тренутно не може да пронађе", каже Зоран Пантелић из Синдиката
"Независност Галеника".
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Према његовим речима, у уторак ће се обратити Влади са предлогом да се приступи
докапитализацији јер, како каже, у синдикату сматрају да је то повољније решење.
Млађан Динкић истиче да Влада жели да осигура будућност "Галенике" тако што ће на
међународном тендеру пронаћи озбиљног стратешког партнера.
"Више немамо намеру да обезбеђујемо гаранције за кредите за ликвидност, да фактички
преваљујемо дугове 'Галенике' на јавни дуг грађане Србије", напомиње Динкић.
Огромни дугови
Претходни покушај продаје, пре три године није успео. Две фирме биле су спремне да плате
само половину минималне цене од 200 милиона евра. Од тада ситуација је гора, дугови су
достигли 170 милиона евра, а недостаје и 50 милиона обртног капитала.
Економиста Миладин Ковачевић оцењује да то што је за четири године "Галеника"
акумулирала велике губитке, последица више ствари у сиситему, између осталог, односа
међусобних плаћања произвођача, веледрогерија и Републичког фонда за здравствено
осигурање.
"Галеника" је прва од јавних предузећа које ће држава понудити на продају у 2013. не би ли
тако у буџет стигао део очекиваних 300 милиона евра.
Економиста Милојко Арсић сматра да је приватизација оправдана, чак и ако држава не добије
неки велики новац по том основу.
"Сумњам да ће добити с обзиром на дугове и проблеме, али је важно за перспекитву те
делатности, за запослене да Србија има још једну добру фабирку лекова", навео је Арсић.
Упућени кажу да су нереалне спекулације да би почетна цена за "Галенику" могла да буде 120
милиона евра.
"Имали смо раније те проблеме раније са "Телекомом", Јатом са "Галеником". У почетку
се зацепе неки услови и на крају се покаже да купца нема", каже аналитичар Милан Ћулибрк.
У Министарству здравља кажу да они не одлучују о продаји "Галенике", али да би било најгоре
када би фабрика стала. У сваком случају, како кажу, снадбевање лековима биће стабилно.

КАМАТИЦА
http://www.kamatica.com/vesti/domacice-rade-svaki-dan-zasluzuju-penziju/5953

Домаћице раде сваки дан, заслужују пензију
Извор: Каматица, Новости

Жене које сваког дана кувају, перу, рибају, у кући раде и више од осам сати. Оне
су домаћице, а њихових имена, осим што нису ни на једном платном списку,
углавном нема ни на евиденцији незапослених.
Чланице Самосталних синдиката грађевинарства, шумарства и путне привреде тврде
да домаћице доприносе друштву, иако раде само у својим домовима и сматрају да се
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мора пронаћи начин да друштво тај труд призна.
- Закон о раду као и други прописи познају разне облике радног ангажовања, на пример радни
однос ван просторија послодавца, радни однос са кућним помоћним особљем, а једино није
признат, ни вреднован рад жене у кући - каже Александра Стојковић, потпредседница
Европског комитета жена.
- Оне свакодневно обављају разноврсне послове у кући у трајању од више часова,
целог живота вредно раде, а у ствари на крају остану без икаквих
примања. Сматрамо да би то требало увести у Закон о раду или неки пропис. Да имају бар
минималну зараду или неко издржавање. Данас су ове жене невидљиве, не постоје, нема их на
тржишту рада, нема их на евиденцији незапослених. Зато захтевамо да надлежни државни
органи прихвате нашу иницијативу и да донесу прописе на основу којих би се признао и
вредновао рад жене у кући.
Истраживање је показало да, на кување, чишћење и спремање куће, прање и
пеглање веша, жене на годишњем нивоу потроше 730 сати, односно више од 90
радних дана.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/358218/Svaki-treci-radnosposoban-stanovnik-Srbije-nema-posao

НЕЗАПОСЛЕНОСТ 28 ОДСТО

Сваки трећи радноспособан становник
Србије нема посао
Маријана Кркић/Стеван Вељовић
У Србији скоро трећина радно способног становништва нема посао. Стручњаци тврде да ће у
наредном периоду незапосленост наставити да расте, а стопа незапослености би, како кажу,
психолошку границу од 30 одсто могла да достигне крајем 2013.
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Кликни за увећање (+)
Фармацеут Јелена Л. (28) доказ је да откази пљуште чак и међу оним професијама које важе за
најтраженије.
- Отпуштена сам јер сам била вишак, а не зато што нисам добро радила свој посао. Власник
једноставно више није могао да ме плаћа јер му посао све слабије иде. Одлучио је да одем ја јер
сам последња дошла - каже помирљиво ова апотекарка.
Иако је званичан број незапослних у Србији 755.000, процене говоре да је званичан број
грађана без посла у Србији давно прешао милион. Владимир Глигоров, сарадник Бечког
института за економска истраживања, процењује да ћемо ову годину завршити са стопом
незапослености између 28 и 29 одсто, док је Асоцијација независних синдиката Србије недавно
упозорила да је по њиховим мерењима незапосленост достигла 28,3 одсто.
У региону је ситуација лошија једино у БИХ, где је готово половина становника незапослено и у
Македонији где је та стопа прешла 31 одсто.
Јужни ток“ шанса за радна места
Према буџету за 2013. планира се и запошљавање 500 ватрогасаца, а очекује се да ће на
изградњи „Јужног тока“ која ускоро почиње бити ангажовано 2.000 људи.

„

- Подаци из анкете о радној снази биће објављени средином јануара, и тај документ ће
показати да је незапосленост вероватно достигла 28 или 29 одсто. Није немогуће да до краја
2013, стопа незапослености дође и до 30 одсто - упозорава Глигоров.
Незапосленост ће, према очекивањима, наставити да расте у следећој години.
- Чак ако и не буде нових отпуштања, незапосленост ће да расте, јер млади људи који први пут
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траже посао једноставно неће моћи да га нађу. Није нереално очекивати и да ће нека предузећа
морати додатно да се консолидују, јер је неликвидност привреде велика. Постоји и значајан
вишак запослених у јавног сектору мада ће, по свему судећи, на њих доћи ред тек 2014. оценује Глигоров.
У Унији послодаваца Србије кажу да су угрожени сви радници који “нису рентабилни”.
Отпуштања су, како кажу, логичан след, а најбољи показатељ је што је промет драстично пао у
трговини - 30,4 одсто у односу на 2008.
- Четвртина људи у том сектору постаје вишак. Мања производња је и мање посла у
администрацији и вероватно неће бити посла за економисте и правнике - кажу у УПС-у.
У Министарству рада су нас упутили на Националну службу за запошљавање која се, према
њиховим речима, тиме активно бави. У НСЗ кажу да се још праве планови за 2013, али се уздају
у програме за подстицање запошљавања. Надају се да ће следеће године за то добити исту суму
као и у 2012. - 3,4 милијарде.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/358472/Putari-u-Srbiji-tiho-bojkotovali-ciscenje-snega

СТРУЧЊАЦИ О ЗИМСКОМ КОЛАПСУ

Путари у Србији тихо бојкотовали чишћење
снега
Борис Вуковић
Више од половине предузећа за одржавање путева у Србији ступило је у тихи бојкот чишћења
завејаних путева, желећи тиме да изврше притисак на државу да им врати прошлогодишњи
буџет за одржавање који је ове године драстично смањен.

Одлуком Владе Србије, буџет за одржавање путева за 2012. годину смањен је са 17 на 10
милијарди динара. У исто време, одлуком о прекатегоризацији смањена је и надлежност
путарских служби, па је од 16.500 километара путева које одржава ЈП „Путеви Србије“, остало
мање од девет хиљада километара путева.
Ипак, трошкови одржавања су услед смањена буџета остали исти, па држава „Путевима Србије“
даје око 10.000 евра по километру пута годишње.
Ипак, поједина предузећа за одржавање путева која унајмљују „Путеви Србије“ нису задовољна
смањењем суме која им годишње припада, па је више од половине фирми ступило у тихи
бојкот и за време падавина свесно је опструисало чишћење снега, кажу извори „Блица“.
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Према речима Милана Вујанића, шефа Катедре за безбедност на Саобраћајном факултету у
Београду, доказ за то је снег ког има и данас у великим наслагама на путевима у Србији.
- Нико није дао објашњење због чега снег није очишћен, шта је то недостајало, а да је у исто
време у Мађарској коловоз био потпуно сув. Овог пута заказала су директно предузећа која су
имала задатак и налог да снег очисте. Нису то урадили како треба и њихова порука да нису
задовољни добијеним од државе је јасна - каже професор Милан Вујанић.
Извор „Блица“ из једног предузећа за чишћење путева у Војводини каже да су руководиоци
служби за одржавања у тренутку великих падавина намерно држали камионе паркиране.
- Рекли су нам да су сви камиони послати на терен, а да за те што су остали или нема довољно
возача, или да су у квару. Инспекција за државне путеве је ове године појединим предузећима
написала највише пријава у односу на претходне, али није могуће добити информацију којим
предузећима и колико пријава - каже извор „Блица“.
Када је реч о аутопутевима, 680 километара одржава 112 камиона. Један камион одржава шест
километра аутопута који има шест трака, тако да једно возило чисти 36 километара аутопута.
Остали путеви у Србији које одржавају „Путеви Србије“ дуги су 8.200 километара, а одржава их
411 камиона.
Милутин Мркоњић:
Синдикати ништа не раде
Након позива Самосталног синдиката путара Србије да из моралних разлога поднесе оставку,
министар саобраћаја Милутин Мркоњић рекао је за „Блиц“ да он има паметнија посла него да
се бави синдикатима.
- Та госпођа председница синдиката Соња Вукановић је у синдикату већ двадесет година, и
ништа не ради. Нека она поднесе оставку, а не мене да прозива. О моралу треба она да
размишља. Кад год сам је звао, она је била или на слави као сад, или у иностранству или на
путу. За разлику од ње, ја дан одмора нисам узео и опет је она та која користи државне паре
више него ја - рекао Милутин Мркоњић.
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