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Žene u Srbiji školovanije od muškaraca, a manje
zarađuju
Tanjug
Više žena nego muškaraca u Srbiji je završilo osnovnu, srednju ili visoku školu, ali zarađuju
manje od muškaraca
BEOGRAD - Više ţena nego muškaraca u Srbiji je završilo osnovnu, srednju ili visoku školu, ali
zaraĎuju manje od muškaraca i više od polovine njih su izdrţavana lica, prema podacima
Republičkog zavoda za statistku (RZS) predstavljenim danas u knjizi "Ţene i muškarci u Srbiji".
RSZ je ovu knjigu uradio u saradnji sa Švedskom statistikom, koja ima 30 -godišnje iskustvo u
proučavanju takvih podataka.
Kako je istakao direktor RZS-a Dragan Vukmirović na današnjoj prezentaciji, publikacija sadrţi
podatke o stanovništvu, zdravstvu, ovrazovanju, socijalnoj zaštiti, pravosuĎu, zaposlenosti,
zaradama i penzijama, korišćenju vremena i donošenju odluka, a treba da posluţi kao alat
donosiocima odluka da prate progres u tim oblastima.
Jedan od autora Dragana Đoković-Papić je navela da je publikacija obuhvatila period od 1921. do
2011. godine, te da podaci pokazuju da je od 1991. godine broj roĎenih muškaraca u odnosu na
broj umrlih počeo da opada, a nešto kasnije i ţena.
Prosečna starost muškaraca i ţena 1921. godine za jednu godinu je išla više u korist ţena, da bi
2011. dostigla tri godine. Projekcije za budućnost su da će biti sve više ţena i sve više starijih.
Kada je u pitanju zdravstveno stanje, tu su muškarci u prednosti, jer broj ţena kod svih vrsta
bolesti preovlaĎuje, sa izuzekom infarkta srca, dok isti broj oba pola boluje od moţdanog udara i
ciroze jetre.
Ţene su najzastupljenije u kategoriji izdrţavanih lica 57,6 odsto, a potom slede one kojima je
glavni izvor prihoda penzija 57 odsto, dok je meĎu korisnicima socijalne pomoći 55 odsto ţena.
Muškarcima je glavni izvor primanja zarada 58 odsto, zatim naknada za nezaposlena lica 60 odsto i
prihodi od imovine 63,8 odsto.
Papićeva je navela i da su ţene brojnije kada je u pitanju završetak osnovne, sreĎne ili visoke
škole, ali da s druge strane ipak muškarci više zaraĎuju u svim kategorijama obrazovanja.
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Ţene čine 50 odsto svih korisnika starosnih penzija, a dve trećine korisnika invalidskih penzija čine
muškarci. U oba slučaja, ţene u proseku imaju manju penziju, i to starosnu niţu za 20 odsto i za 16
odsto invalidsku. Ţene koje su bile zaposlene ţive u proseku dve godine kraće od muškaraca.
Od ukupnog broja dece korisnika Centara za socijalni rad, najviše je dece od šest do 14 godina, i to
47 odsto devojčica i 46 odsto dečaka.
MeĎu punoletnim licima koja su 2013. godine osuĎena za nasilje u porodici 95 odsto čine muskarci,
a pet odsto ţene. Kada je u pitanju maloletnički kriminal, 95 odsto su osuĎeni dečaci, mada se i
broj devojčica stalno povećava.
Predstvnik Švedske statistike Fredrik Bood je podsetio da je rodna statistika prioritetna za tu
zemlju, jer se vlada prema njoj orijentiše u pruţanju pomoći i dodao da sa RZS saraĎuju već 10
godina.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:524790-Kraj-strajka-prosvetara-iduce-nedelje

Kraj štrajka prosvetara iduće nedelje?
I. MIĆEVIĆ
Posle pet nedelja skraćenih časova, na pomolu dogovor prosvetara i države. Pregovara se o
materijalnoj pomoći prosvetarima. Vlada svesna teškog položaja zaposlenih
ŠTRAJK u školama, koji traje već pet nedelja, biće najverovatnije okončan sledeće nedelje,
saznaju „Novosti“. Sindikati su se saglasili sa tekstom Posebnog kolektivnog ugovora, koji je
predloţilo Ministarstvo prosvete, a izvesno je i da će drţava napraviti odreĎene finansijske ustupke,
kako bi prosvetare bar delom obeštetila zbog smanjenja plate.
- Traţili smo način kako bi mogli da nam bar malo povećaju primanja i šta god smo mi predloţili,
ispostavilo se da nije u skladu sa zakonom - kaţe Slobodan Brajković, predsednik Sindikata
prosvetnih radnika Srbije. - Kaţu ne moţe ni kroz topli obrok, ni kroz regres, menjanje
koeficijenata ne dozvoljava MMF, a Vlada Srbije ne odobrava izuzetke od smanjenja plata u javnom
sektoru.
Najverovatnije rešenje mogla bi da bude isplata materijalne pomoći prosvetnim radnicima. Dogovor
o tome bio bi ključni argument za prekidanje štrajka.
- Pregovaramo o tome da prosvetni radnici dobiju neku vrstu pomoći. Primanja su nam smanjena, a
svi moramo, da bismo se usavršavali, da imamo savremenu elektronsku upremu i literaturu.
Sredstva bi bila namenjena takvoj vrsti unapreĎivanja rada - objašnjava dr Tomislav Ţivanović,
predsednik UGSPR „Nezavisnost“. - Ako bismo to dobili, štrajk bi mogao da bude okončan, ali tek
kada o tome potpišemo čvrst sporazum. Taj sporazum morao bi da bude i garancija da će od 2016.
godine početi da se primenjuju platni razredi.
IPAK PROTEST U PONEDELjAKPredstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika, „Nezavisnosti“,
Sindikata radnika u prosveti i Sindikata obrazovanja Srbije, ipak, ne odustaju od potpune obustave
nastave u ponedeljak i protestnog skupa u centru Beograda. Za sutra su zakazali konferenciju za
novinare, na kojoj će dati više detalja o pregovorima.
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Jedan od zahteva sindikata - novi kolektivni ugovor - suštinski je ispunjen i taj dokument biće
potpisan kada proĎe još neke administrativne procedure, ali on sam ne prekida skraćenje časova.
- UtvrĎeno je da se na slobodna radna mesta prvo zapošljavaju tehnološki viškovi, pa kolege sa
delimičnom normom, a tek onda konkursom novi nastavnici - objašnjava Brajković. - PredviĎena je
i isplata jubilarnih nagrada, kao i naknade za rad preko norme.
Kolektivni ugovor je prvi znak „pomirenja“, a drugi - nešto mirnija retorika sa obe strane. Dogovor
se naslućuje i iz izjave prosvetnog ministra dr SrĎana Verbića:
- Poloţaj prosvetnih radnika u Srbiji teţak je i Vlada Srbije u potpunosti je saglasna s tim da je
ovakva situacija - u kojoj oni koji nam obrazuju i vaspitavaju decu zaraĎuju manje od republičkog
proseka - u najmanju ruku neodrţiva i veoma loša za našu budućnost. Prosvetni radnici nisu imali
povećanje plate još od 2008. godine, kao što je to bio slučaj sa većinom drugih profesija od opšteg
značaja, iako im je obećavano povećanje koeficijenta. U ovakvoj situaciji svi u Vladi Republike
Srbije trudimo se da što pre pomognemo prosveti, da omogućimo da sistem profunkcioniše.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/519966/U-Koridorima-prosek-plata-135000--dinara

U Koridorima prosek plata 135.000 dinara
Gordana Bulatović
Deo zaposlenih kod drţave zaraĎuje tri puta više nego njihove komšije, ali ima onih koji u javnim
preduzećima ţive od minimalca.
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(+) Kliknite za uvećanje

Najviše se tokom ove godine isplatilo raditi u „Koridorima Srbije”. Osnovani 2009, svake godine su
povećavali broj zaposlenih: sa 21 na 38, pa 62, pa 97 i 2014. završavaju sa 121 radnikom. ZaraĎuju
tri puta više od republičkog proseka. Direktor Dmitar Đurović ima neto platu od 165.995. „Koridori”
će biti pripojeni „Putevima Srbije” pa će i privilegije biti manje.
Zašto postoji JP „Stara planina” iz Knjaţevca? Upravljanje hotelom preuzela je 2012. strana
firma.
- Bavimo se razvojem Stare planine kao nove turističke i planinske destinacije dovoĎenjem novih
investitora koji treba da grade nove smeštajne kapacitete. Gradimo i odrţavamo vodovodnu,
kanalizacionu, elektro i putnu infrastrukturu - navodi direktor Popadić.
Popadić tvrdi da zaposleni prosečno zaraĎuju 103.400 dinara. On lično prima 150.452 dinara. Ali u
informatoru o radu firme stoji da su prosečne isplaćene zarade u septembru 159.354 dinara, dok su
zarade direktora i zamenika direktora 242.343 dinara. To je skoro sedam prosečnih plata u
Knjaţevcu.
Zaposleni u JP pančevačkoj „Transnafti”, firmi za prevoz sirove nafte, nastaloj posle reogranizacije
NIS, imaju duplo veću mesečnu zaradu od republičkog proseka.
Zaposleni u JP „Šar-planina“, njih dvoje, ţive od minimalca. Boljim statusom se ne mogu pohvaliti
ni u JP „Park prirode Mokra gora“, koji imaju skoro tri puta manje zarade od svojih kolega koji
brinu o Staroj planini.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/520239/Prosvetari-prete-Ministarstvu-Deci-nece-da-zakljuce-ocene

Prosvetari prete Ministarstvu: Deci neće da zaključe
ocene
M. L
Štrajk prosvetara se zaoštrava. Oko 1.000 škola u Srbiji potpuno će obustaviti nastavu u
ponedeljak, 22. decembra.
Uznemireni roditelji, ne i Ministarstvo: Sa protesta prosvetara
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Časove tog dana neće drţati većina škola u Kruševcu, Kragujevcu, Čačku, Valjevu, Nišu, Kraljevu,
dok će u Beogradu i Novom Sadu, kao i do sada, normalno raditi oko 80 odsto škola. Jednodnevni
prekid nastave će, kaţu prosvetari, biti poslednje upozorenje Vladi.
- Ako ni to ne urodi plodom, nećemo zaključiti ocene na kraju prvog polugodišta - kaţe za „Blic”
Slobodan Brajković, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije (SRPS).
Ako bi se desilo da se ocene u školama koje štrajkuju ne zaključe na kraju prvog polugodišta, onda
Ďaci koji ih pohaĎaju ne bi mogli da krenu ni u drugo polugodište. Iako u Ministarstvu prosvete
nimalo ne veruju u pomenuti scenario i ubeĎeni su da će sa sindikatima dogovoriti do Nove godine,
uznemireni roditelji su sve vreme kao na iglama.
- Sve se to prelama na našoj deci!
Ako ostanu bez ocena, biće to skandal - priča Ivona Ţivković iz Kraljeva.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/520150/Prosvetari-Za-sada-nema-dogovora-polugodiste-visi-o-koncu

Prosvetari: Za sada nema dogovora, polugodište visi
o koncu
Miljana Leskovac
Oko 1.000 osnovnih i srednjih škola u Srbiji uopšte neće drţati nastavu u ponedeljak, 22.decembra.
Prosvetari kaţu da će tako poslati poslednje upozorenje Vladi i da, ako ni ono ne urodi plodom,
ocene na kraju prvog polugodišta neće biti zaključene.
- Trenutno nema dogovora. Završetak prvog polugodišta sada zavisi od Ministarstva finansija. Ako
ne pristanu na poslednji predlog Kolektivnog ugovora koji su sindikati usaglasili sa Ministarstvom
prosvete, onda ćemo štrajk radikalizovati tako što nećemo podeliti Ďačke knjiţice na kraju prvog
polugodišta - kaţe za "Blic" Slobodan Brajković, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije
(SRPS).
Kolektivni ugovor pre svega treba da reguliše nastavničke dodatke, dnevnice, topli obrok, nagrade i
juče je iz Ministarstva prosvete prosleĎen drugim ministarstvima na odobrenje.
Inače, štrajk prosvetara traje već punih pet nedelja. Časovi su skraćeni u oko 60 odsto škola,
odnosno njih 1.100. Najmanje škola štrajkuje u Beogradu i Novom Sadu, a najviše u Kruševcu,
Kragujevcu, Čačku, Valjevu, Nišu, Kraljevu.
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- Skraćeni časovi se ne nadoknaĎuju jer se za pola sata obradi cela nastavnička jedinica.
NadoknaĎuju se samo dani kada nastave uopše nema. Za sada ćemo potpunu obustavu imati samo
22.decembra - kaţe Brajković.
Ako bi se desilo da se ocene ne zaključe u oko 1.000 škola na kraju prvog polugodišta, onda Ďaci tih
škola ne bi mogli da krenu ni u drugo polugodište. Ipak, u Ministarstvu prosvete nimali ne veruju u
pomenuti scenario i ubeĎeni su da će sa sindikatima postići dogovor do Nove godine.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/520251/Kineski-ZTE-Imamo-agresivan-poslovni-plan-za-Srbiju

Kineski ZTE: Imamo agresivan poslovni plan za
Srbiju
Tanjug
Potpredsednik za Evropu jedne od tri najveće kineske telekomunikacione kompanije ZTE, Sjao
Ming, izjavio je da ta kompanija ima vrlo agresivan poslovni plan za Srbiju i da planira
zapošljavanje srpskih inţenjera, kao i poslove sa više mobilnih operatera i ministarstava u vladi.
"Mi smo jedna od najvećih kineskih kompanija za telekomunikacionu opremu i rešenja. Imamo vrlo
agresivan plan za Srbiju. Danas smo pred dvojicom premijera potpisali sporazum o unapreĎivanju
srpske telekomunikacione infrastrukture sa Ministarstvom trgovine i telekomunikacija. To je prvi
korak", rekao je Sjao u intervjuu za RTS.
Sjao je rekao i da ZTE planira saradnju sa drugim ministarstvima, najpre sa Ministarstvom odbrane,
ali i sa kompanijama, "Telekomom Srbija" i drugim operaterima, u nameri da nastavi da doprinosi
srpskoj ekonomiji.
Na pitanje kako Srbija da privuče više kineskih investitora, Sjao je odgovorio da Kina smatra da je
Srbija centar Balkana, koja, ako privlači turiste, trebalo bi da privuče i investitore.
"TakoĎe, vidimo pozitivne trendove. Vaša pozicija u regionu se popravlja, vaša vlada ima
ambiciozne planove, poput pruge Beograd-Budimpešta, koja će se onda produţiti do Grčke. Kada se
to sve sklopi, biće sasvim prirodno da kompanije ovde imaju svoje regionalne centrale i da odavde
pokrivaju okolne drţave", ocenio je Sjao.
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Sjao je podsetio da ZTI već godinama ima s Beogradskim univerzitetom, kao i da je preko kineske
vlade donirala opremu ta telekonferencije.
On je najavio i da će se ova saradnja nastaviti i rekao da se nada da će u nju biti uključen i ZTA
univerzitet, kako bi bili organizovani zajednički razvojni programi.
Sjao je istakao da se telekomunikacije razvijaju veoma brzo i da ZTE, koji ima MICT strategiju,
povezuje one koji razgovaraju telefonima, ali i čoveka s mašinom,s kućnim aparatima, pa i mašine
meĎusobno.
Uprkos ovakvom razvoju, Sjao smatra da fiksni operateri u Evropi imaju sve više prednosti, jer je
potrebna jaka prenosna mreţa koju oni imaju.
"Mnogi mobilni operateri neće moći da preţive lako blisku budućnost i vezivaće se za fiksne
operatere, to je novi trend", ocenio je on.
Sjao je, u ovom kontekstu, rekao i da bi, da je on vlasnik "Telekoma Srbija", stavio za njega višu
cenu, jer su, kako je dodao, fiksne linije i mreţa koju Telekom ima, velika prednost.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Prosvetari-i-Ministarstvo-postigli-dogovor.sr.html

Просветари и Министарство (нису) постигли
договор
Министар просвете др Срђан Вербић саопштио је да је постигнут договор са синдикатима
образовања о посебном колективном уговору, док су синдикати сат времена после министра
рекли новинарима да се штрајк свакако наставља, док не добију потврду Министарства
финансија и док се не испуне и остали захтеви.
Наиме, прво је Министарство просвете саопштило да је постигнут договор о посебном
колективном уговору, што је био један од важнијих захтева просветара, због којег су
штрајковали. Вербић је потом, поздрављајући договор, истакао да је Влада Србије у
потпуности сагласна да је оваква ситуација, у којој они који нам образују и васпитавају децу
зарађују мање од републичког просека, у најмању руку неодржива и веома лоша за нашу
будућност.
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Посебни колективни уговор биће потписан по пристизању мишљења релевантних владиних
институција, што је уобичајена процедура, а Вербић је подсетио да просветни радници нису
имали повећање плате још од 2008. године, као што је то био случај са већином других
професија од општег значаја, иако је запосленима у просвети обећавано повећање
коефицијента.
„У оваквој ситуацији сви у Влади Републике Србије трудимо се да што пре помогнемо
просвети, да омогућимо да систем профункционише”, рекао је министар и додао да је најбољи
начин да се то уради кроз успостављање платних група и платних разреда.
Међутим, у току поподнева, на сајту Уније синдиката просветних радника Србије објављено је
хитно саопштење у којем се наводи да синдикати нису потписали посебан колективни уговор и
да се штрајк наставља.
– Предлог овог текста, тек сада одлази на сагласност Министарству финансија, које треба да
каже последњу реч. Тек након овог мишљења синдикати ће заузети став о потписивању ПКУ –
истичу у синдикату.
Синдикати су за сутра у подне најавили конференцију за новинаре и како тренутно изгледа,
остају при томе да ће 22. децембра у свим школама у Србији бити организована једнодневна
обустава наставе.
С. Г.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poreski-sistem-srbije-nekorektan

Порески систем Србије некоректан
– Систем опорезивања у Србији је некоректан и неефикасан јер даје велики значај
индиректном опорезивању, а неформална економија је један од највећих проблема
српске привреде – оценио је
европски економски експерт Мартин Хутсебаут.
Он је, на представљању програма „Порески систем и политика, неформала економија и
корупција у Србији”, указао на то да директни порези од ПДВ-а у нашој земљи чине седам
процената, а индиректни по истом основу готово 20 одсто, што јасно указује на то да највећи
део прихода долази из неформалног опорезивања. Он је такође предочио да у Србији порези
на плате иду на терет запосленог а не компанија, док је у земљама Европе тај однос знатно
другачији, а најчешће су порези на терет запосленог око 13 одсто а на терет компанија 33
процента. Неформална економија у свим појавним облицима један је од највећих проблема с
којима се суочава привреда Србије, оценили су учесници конференције.
Негативне последице, посебно у областима утаје пореза, дисторзије тржишта, нелојалне
конкуренције и неефикасне расподеле ресурса су далекосежне, један је од закључака
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учесника скупа. Основни узроци за појаву неформалне економије и њено укорењивање у
привредни систем је инертност формалног тржишта рада, висок степен отворене и прикривене
незапослености, неодговарајућа фискална политика и регулатива, ниска цена рада на
формалном тржишту, неефикасни и неразвијени контролни механизми, као и директно
уплитање политике у економију и свесно толерисање те појаве.
Кључне последице неформалне економије су негативне и дугорочне, а њени најчешћи појавни
облици су рад без уговора о раду (на црно), исплата зараде на руке и промет у готовини.
Држава би морала да се ангажује на том плану ради већег пуњења буyета, послодавци ради
елиминације нелојалне конкуренције а синдикати ради могућности радноправне заштите и
унапређења социјалног положаја запослених, закључено је на скупу.
Пројекат „Порески систем и политика, неформала економија и корупција у Србији” организују
организације ИТУЦ ПЕРЦ и ЛО из Норвешке, у сарадњи с представницима Савеза самостлалних
синдиката Србије и УГС „Независност”.
Д. У.

BETA
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Sistem oporezivanja u Srbiji neefikasan
Beta
BEOGRAD, 17. decembra 2014. (Beta) - Sistem oporezivanja u Srbiji je neefikasan, jer veliki značaj
daje indirektnom oporezivanju, zaključeno je u sredu na konferenciji "Poreski sistem i politika,
neformalna ekonomija i korupcija u Srbiji".
Na skupu koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije (S S S S) i Ujedinjeni granski
sindikati (UGS) "Nezavisnost" rečeno je da je neformalna ekonomija u svim njenim pojavnim
oblicima jedan od najvećih problema i izazova s kojima se suočava privreda Srbija.
Osnovni uzroci za pojavu neformalne ekonomije u Srbiji, kako su kazali eksperti iz EU koji su
govorili na skupu, jesu neuskladjenost ponude i potraţnje za radnom snagom, nefleksibilnost radne
snage, neuskladjenost potreba privrede za pojedinim kadrovima i obrazovnog sistema, visoki stepen
otvorene i prikrivene nezaposlenosti, kao i neproduktivno zapošljavanje posebno u javnom sektoru.
Naglašeno je da na pojavu neformalne ekonomije i "njeno duboko ukorenjivanje u Srbiji" utiče i
niska cena rada na formalnom trţištu, jer se zaradama ne mogu pokriti ni minimalni egzistencijalni
troškovi, odnosno minimalna zarada koju je Vlada Srbije utvrdila za 2015. za 15 odsto je niţa od
trenutnog iznosa "linije siromaštva" za tročlanu porodicu.
Na neformalnu ekonomiju utiče i neefikasna poreska administracija i inspekcijske sluţbe, kao i
direktno uplitanje politike u ekonomiju i svesno tolerisanje te pojave iz političkih razloga,
preciznije očuvanja socijalnog mira, sloţili su se svi učesnici na skupu.
Ambasador Norveške u Srbiji Nils Ragnar kazao je da zemlje s jakim institucijama kojima ljudi
veruju jesu jaka društva.
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