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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/okrugli-sto-o-efektima-primene-zakona-o-radu_657379.html

Округли сто о ефектима примене Закона о раду
БЕОГРАД Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин
учествоваће данас на Округлом столу "Ефекти једногодишње примене Закона о раду на
положај запослених".
Округли сто организује Савез самосталних синдиката Србије, а на скупу ће, поред
представника СС и УГС Независност, учествовати и представници Министарства за рад,
Привредне коморе Србије, Националне службе за запошљавање и Социјално-економског
савета Србије.
Округли сто ће бити одржан данас у седишту Савеза самосталних синдиката Србије.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575941-Sa-otpremninom-pravac-na-biro

Са отпремнином правац на биро
Ј. Ж. Скендерија
Још нису одобрена додатна средства за накнаде службеника који ће остати без посла.
Током наредне две године из буџета би одлазило додатних 900.000 евра
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ЗА само једног радника који је остао без посла држава месечно издваја у просеку 23.895
динара. Ако би после најављених отпуштања у јавном сектору на биро рада од 9.000 завршила
само половина, уз претпоставку да ће остали у пензију или на друго радно место, из државне
касе би наредне две године месечно одлазило додатних око 900.000 евра!
Према речима Зорана Мартиновића, директора Националне службе за запошљавање, потребна
средства за исплату новчаних накнада за незапослене на месечном нивоу у првих 10 месеци
2015. године износила су 1,28 милијарди динара.
- У овој години готово у целости тај новац издвајао се из средстава обезбеђених уплатом
доприноса, тако да нису планирана додатна издвајања из буџета - каже Мартиновић. - До сада
нисмо користили расположива средства из буџета Србије за ове намене. За 2016. годину још
увек нису достављени коначни инпути за припрему буџета, тако да у овом тренутку не
располажемо прецизним подацима о планираним средствима како за случај накнаде код
незаполености, тако и о висини додатног новца за ове намене.
Директор НСЗ објашњава да право на новчану накнаду може да се оствари само под условом
да је основ престанка радног односа прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.
Законом је регулисано неколико случајева у којима накнада мора да се добије. Први је, ако је
радник добио отказ од послодавца због технолошких, економских или организационих
промена, чиме је дошло до престанка потребе за одређеним послом. У ову групу спадају и они
запослени који не остварују резултате рада или немају потребна знања и способности. Ова
ставка наводи да ће, уствари, већина оних који добију отказ у јавној управи, имати и право на
накнаду. Могуће је, међутим, да до новца са бироа дођу и они који су били ангажовани на
привременим и повременим пословима. Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних
синдиката Србије сматра да је непоштено да радници државне управе добију по, у просеку
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6.000 евра отпремнине, и да се притом још пријаве на тржиште рада у наредне две године и
од њих добијају накнаду.
- На евиденцију Националне службе пријавиће се и они који немају право на накнаду, али ће
искористити могућност уплате здравственог осигурања, јер по нашим прописима свим
незапосленим који су пријављени на тржиште рада ово право припада - сматра Савић. Маса
људи ће узети паре, а већ се прича да се са њима разговара да иду у пензију, како би
трошкови били што мањи. Иако имају право на отпремнину од две просечне плате, што је
негде око 700 евра држава ће их частити са 6.000, а једино што ће онима који не испуњавају
оба услова за пензионисање бити зарачунати казнени поени.
ИМАЈУ ПРАВО
- НЕЗАПОСЛЕНИ коме је радни однос престао његовом вољом или кривицом, односно ако се
определио за отпремнину, новчану или посебну накнаду по одлуци Владе о утврђивању
програма решавања вишка запослених у већем износу од отпремнине утврђене законом о
раду, такође има право на накнаду НСЗ - објашњава наш саговорник.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:575921-Prosvetarima-pomoc-krajem-novembra-ilipocetkom-decembra

Просветарима помоћ крајем новембра или почетком
децембра
Тањуг
Једнократну помоћ од 6.000 динара запослени у у установама основног и средњег
образовања и установама ученичког стандарда могу да очекују крајем новембра, или
почетком децембра
БЕОГРАД - Једнократну помоћ у износу од 6.000 динара запослени у у установама основног и
средњег образовања и установама ученичког стандарда могу да очекују крајем новембра, или
почетком децембра, речено је данас на седници скупштинског Одбора за образовање, науку,
технолошки развој и информатичко друштво.
То скупштинско тело је у начелу прихватило предложену допуну Закона о буџету за 2015.
годину, којом је предвиђено да се запосленима у просвети исплати једнократно 6.000 динара,
а о чему ће посланици сутра започети расправу.
Помоћница министра финансија Мирјана Чојбашић рекла је да запослени ту помоћ могу да
очекују врло брзо, односно крајем новембра или почетком децембра.
Прецизирала је да је у питању око 110.000 запослених, за шта ће из буџета бити издвојено око
1,1 милијарда динара.
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"Ми смо планирали средства за све запослене - 108.000 у основном и средњем образовању и
1.392 у ученичком стандарду", рекла је Чојбашић.
Представници просветних синдиката саопштили су члановима тог скупштинског тела да
преговора о тој суми није било, да су само обавештени колику ће помоћ просветари добити, те
да је помоћ веома мала.
Александра Јерков (ДС) рекла је да та странке не може да буде против тога, јер ће просветари
добити неке паре, али да сматра недопустивим да се за наставнике и учитеље издвајају тако
мали износи.
Чланом 1. овог закона предлаже се да се на основу одлуке владе запосленима у установама
основног и средњег образовања и установама ученичког стандарда једнократно исплати нето
износ од 6.000 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално
осигурање.
Влада Србије је у образложењу допуна закона навела и да је доношење тог закона неопходно
ради унапређења квалтитета процеса рада средњих и основних школа и установа ученичког
стандарда.
Предложено је да се закон донесе по хитном поступку како би се створили услови да се
предложена решења реализију у 2015. години, у складу са билансним могућностима буџета
Србије.
Такође, предложено је и да закон ступи на снагу наредног дана од објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/604968/Ambasador-Nemacke-Srbija-pocela-da-ubira-plodove-ocekujte-josinvesticija

Амбасадор Немачке: Србија почела да "убира
плодове", очекујте још инвестиција
Тањуг
Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман изјавио је данас да је Србија на добром
економском путу и да може да очекује више немачких инвестиција у наредном периоду, али
да свој образовни систем мора да прилагоди потребама привреде.
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Он је у Привредној комори Србије (ПКС) на представљању Студије изводљивости увођења
дуалног образовања у Србији казао да су Немачке компаније до сад у Србију инвестирале око
милијарду евра и да су запослиле око 6.000 људи.
Дитман је додао и да је Србија већ почела да "убира плодове" реформских процеса које
спроводи, нагласивши да те реформе морају бити настављене уз унапређење владавине
права.
Према његовим речима, Србија треба да унапредити и систем образовања и да га заснује на
искуствима земаља које примењују дуални систем, међу којима је и Немачка.
Дитман је нагласио да Немачке компаније траже квалитетну радну снагу и да се она добија
само квалитетним образовањем и праксом која се стиче током учења.
Министар привреде Србије Жљко Сертић казао је Србија мора да системским мерама
образовање да прилагоди потребама тржишта рада и привреде, где сада тренутно влада
несклад.
Он је нагласио да је квалитетна радна снага један од кључних успеха развијених земаља, али
да је за Србију која се креће ка том путу још важније да има квалитетне, добро обучене и
раднике са искуством и праксом.
Према речима Сертића, Србија је некада имала добро тржиште радне снаге и систем
образовања, али је то све одређеним реформама образовања у прошлости уназађено.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/605132/JEDNOKRATNA-POMOC-Narodni-poslanici-o-6000-dinara-za-prosvetare-nekivec-rekli-neka-hvala

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ Народни посланици о
6.000 динара за просветаре, неки већ рекли
"нека, хвала"
Бета
Посланици Скупштине Србије почеће данас разматрање предлога допуна Закона о буџету које
треба да омогуће да просветним радницима буде једнократно исплаћено по 6.000 динара.
Предлогом допуна Закона о буџету Србије предвиђено је да се, на основу одлуке Владе,
запосленима у установама основног и средњег образовања и установама ученичког стандарда
једнократно исплати нето износ од 6.000 динара са припадајућим порезом и доприносима за
обавезно социјално осигурање.
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На дневном реду седнице парламента су и предлози закона о потврдјивању уговора Владе
Србије са владама Казахстана и Норвешке о избегавању двоструког опорезивања.
Седница треба да почне у 10 сати.
Једнократну помоћ у износу од 6.000 динара запослени у у установама основног и средњег
образовања и установама ученичког стандарда могу да очекују крајем новембра, или почетком
децембра, речено је јуче на седници скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки
развој и информатичко друштво.
Форум београдских гимназија одбио је већ почетком месеца понуду Владе Србије да
просветним радницима исплати једнократну помоћ.
Како су навели у отвореном писму премијеру Александру Вучићу, професори београдских
гимназија су захвалили на "великодушној понуди" и "топло препоручили да тај огроман новац
понуди неком другом".

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Pred-Srbijom-kraj-pocetka-bolnih-reformi.sr.html

Вучић: Пред Србијом крај почетка болних
реформи
БЕОГРАД – Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да је пред Србијом „крај
почетка” болних реформи и да сада грађани са много више оптимизма могу да гледају у
будућност.
„Пред нама је крај почетка болних реформи које су биле усмерене на стабилизацију, и сада са
много више оптимизма можемо да гледамо у будућност”, написао је Вучић у гласнику Српске
напредне странке, чији је лидер.
Вучић је рекао да је уверен да Србија има политичку стабилност потребну за неометани
економски напредак и да је дошла до тачке у којој политика више не може да угрози процес
реформи.
„Успели смо да покренемо наш, српски брод, и сада пловимо на добром и сигурном путу”,
навео је Вучић.
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Он је подсетио да је на почетку мандата председника Владе поставио четири циља које Србија
треба да досегне - политичку стабилност, заустављање економског пропадања и спречавање
банкрота, прављење и провођење плана за излазак из кризе, добру регионалну сарадњу.
„Данас, годину и по дана касније, имамо следећи резултат: Србија је успела је да одржи
политичку стабилност, заустави економско пропадање, спроведе план за излазак из кризе и
одржи добре односе у региону, упркос догађајима у окружењу и бројним изазовима”, написао
је Вучић.
----------------------------Вучић: Србија предњачи по броју инвестиција у региону
БЕОГРАД – Србија ће следеће године бити међу првих 40 земаља на „Доинг бусинесс” листи
Светске банке, изјавио је данас премијер Александар Вучић и подвукао да Србија предњачи по
броју страних инвестиција у региону.
Вучић је на промоцији „Беле књиге 2015” Савета страних инвеститора рекао да је Србија ове
године напредовала за 32 места на листи Светске банке, а да ће следеће године бити међу
првих 40, што је значајан напредак за нашу земљу и добар знак за оне који хоће да
инвестирају у нашу земљу.
Премијер је рекао да Србија у региону, у време кад има мало инвестиција широм света и у
Европи, предњачи по броју тих инвестиција и нагласио да ће их бити још више.
„Да објасним онима који ништа не знају о томе, али нам сваки дан причају како је недовољно
инвестиција. Недовољно је инвестиција, али је много више него свуда другде и биће их још
више”, рекао је Вучић.
Он је истакао да Србија води рачуна о инвестицијама, да креира добар амбијент, улаже и даје
подстицаје да би пословне људе привукла да дођу у нашу земљу.
Агенције

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/__brend_tanjuga_bice_besplatan_.55.html?news_id=310899

Које су опције за спашавање државне новинске агенције након њеног гашења

Бренд Тањуга биће бесплатан
АУТОР: Б. ЦВЕЈИЋ
- Једино решење за спашавање новинске агенције Тањуг, о којој је Влада Србије донела
одлуку да се угаси, а које би било у складу са законима јесте оснивање новог медија, односно
новог правног лица, који би се евентуално исто звао, незванично сазнаје Данас у Немањиној
11.
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Премијер Александар Вучић пре неколико дана је рекао да ће се потрудити да нађе решење
како би запослени Тањуга могли да наставе да раде "јер му је стало". Оно што би држава
једино могла да уради, према сазнањима нашег листа, јесте проналажење приватника који би
основао нови медиј, задржао запослене, а којем би држава једино могла да понуди под
повољнијим условима изнајмљивање зграде и опреме.
- Мени је стало и помоћи ћу и наћи ћемо начина да са опремом и својим објектом који имамо
олакшамо неком приватнику који би ту уложио, рекао је Вучић и додао да ће то учинити због
"бренд нејма" и људи који тамо раде. На питање о томе како ће се наћи решење за Тањуг,
премијер је рекао да не жели да говори о техничким стварима, да то решавају правници, али
да се у сваком случају закон неће кршити.
Директорка Тањуга Бранка Ђукић изјавила је такође пре неколико дана да је јасно да Тањуг не
може да остане у власништву државе, али и да држава не жели да дозволи да се агенција
затвори. Упитана да ли има неки предлог решења, Ђукићева је, нагласивши да ће модел
дефинисати влада, истакла да агенција има спреман бизнис план по којем може да
функционише без великих проблема, без субвенција, као тржишно одржива.
- То подразумева и нове сервисе, али мислим да је рано да о томе сад говорим, рекла је
Ђукићева.
Влада Србије донела је прошле седмице одлуку о престанку постојања новинске агенције
Тањуг, без понуде бесплатних акција запосленима, као што важи за све државне медије који
нису нашли купца. Одлука је донета на основу закона, према којем Закон о Тањугу престаје да
постоји потписивањем купопродајног уговора или најкасније 31. октобра ове године. Агенција
ће, како је најављено, радити још до краја месеца, али је премијер најавио да ће пронаћи
решење. У Министарству културе су истицали да није било основа за поделу акција, имајући у
виду да је 31. октобра Тањуг правно престао да постоји те самим тим и постојање било каквих
акција, као и да се нико раније од руководства Тањуга није обратио тим поводом.
Како Данас незванично сазнаје у Агенцији за приватизацију, пре 31. октобра није ни било
могуће расписати позив за доделу акција запосленима, јер то не би било у складу са законом.
С друге стране, у Агенцији истичу за Данас да су након два неуспешна круга продаје послали
допис Министарству културе 16. октобра за мишљење и тумачење да ли се за Тањуг након 31.
октобра стичу услови за доношење одлуке о обустави поступка приватизације медија продајом
капитала и наставку поступка приватизације медија преносом капитала запосленима без
накнаде или за доношење одлуке о обустави поступка приватизације у складу са Законом о
приватизацији. У Агенцији за приватизацију је примљен одговор Министарства 29. октобра у
којем се наводи да ће Влада донети одлуку о гашењу Тањуга.
С друге стране, у Министарству културе незванично истичу да је допис Агенције био "про
форме" и да је тада већ било касно за процес поделе акција запосленима јер је за то потребно
било најмање 20 дана.
РЕМ данас о забрани преноса скупова
Регулаторно тело за електронске медије данас ће имати састанак са представницима
новинарских удружења УНС и НУНС на којем ће разматрати да ли и како поново увести забрану
преноса страначких скупова на телевизијама ван предизборне кампање, речено је Данасу у
овом телу. Подсетимо, РЕМ је хтела да реагује поводом преноса прославе рођендана СНС, али
се дошло до закључка да је упутство које је то регулисало престало да важи усвајањем нових
медијских закона, па самим тим и забрана. Уколико се дође до договора, забрана ће бити
додата у неки од важећих правилника.
Медијске асоцијације
Београд - Новинарске и медијске асоцијације (НУНС, НДНВ, Асоцијација медија, АНЕМ и Локал
прес) сматрају да је спровођење медијских закона у интересу грађана Србије и целокупне
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демократизације друштва и напомињу да се од њих никако не сме одустати, без обзира на
извесне проблеме које прате њихову примену. Излазак државе из власништва у медијима и
конкурсно суфинансирање јавног интереса у сфери јавног информисања кроз независне
комисије - две су кључне и неодвојиве одредбе нових медијских закона за које се држава
определила пре више од пет година усвајањем Медијске стратегије, а то опредељење чврсто
потврдила усвајањем сета медијских закона у августу 2014, за које су гласали скоро
акламацијом посланици Скупштине Србије.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ima-nade-za-%E2%80%9Epetrohemiju%E2%80%9D-msk%E2%80%9Eazotaru%E2%80%9D

Има наде за „Петрохемију”, МСК, „Азотару”...
До Нове године седам од 17 стратешких предузећа, чију је приватизацију Влада Србије
одложила до маја наредне године, добиће стратешке партнере. Министар привреде
Жељко Сертић није прецизирао којих ће
Седам од 17 изузетих предузећа могло би до краја године добити газду
то седам предузећа добити нове власнике, али је сама најава да се ради на решењима за
седам стратешких предузећа до краја године веома важна. Тим пре јер Фискални савет Србије
изражава бојазан да би се и наредне 2016. године могли јавити непланирани фискални
трошкови за јавна и државна предузећа.
Министар Сертић, међутим, додаје да део од 17 стратешких предузећа ипак неће моћи да
преживи, као и да је судбина појединих – као што су „Ресавица”, РТБ „Бор” и „Галеника”, у
овом тренутку неизвесна.– За свако предузеће у претходном периоду су направљени јасни
планови о томе када ће њихово питање да буде решено. На сваких седам до десет дана
одржавамо састанке и морамо да вршимо константни притисак на њих да би реализовали
послове које смо им дали – објасни је Сертић, додајући да највећи део тих предузећа има
проблем функционисања и да ће тешко моћи да преживи након маја следеће године уколико
се не буде у међувремену нешто урадило. – За разлику од њих, помаци су направљени у
петрохемијском комплексу. „Петрохемија” данас функционише позитивно, покренут је МСК,
„Азотара” с 1.000 запослених има услове пословања да може да функционише и ту треба да се
врло брзо донесе одлука о томе на који начин ћемо реализовати приватизацију.
Но, све до маја наредне године, што је рок за решавање питања приватизације тих предузећа,
држава ће морати да их „одржава” из буyета, а на то пажњу скреће и Фискални савет Србије,
који не спори да се на решењима ради, али, како наводе, још увек није извесна судбина 17
стратешки важних предузећа у приватизацији и евентуални фискални трошкови који би
произашли из решавања њиховог статуса.
Влада Србије је у мају ове године одредила којих 17 предузећа су од стратешког значаја за
привреду и чија приватизација се одлаже годину. У тим предузећима запослено је око 22.000
радника, а процена је да имају шансе да се ревитализују. По предлогу Министарства
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привреде, на том списку су Фабрика мазива Крушевац, Фабрика аутомобила Прибој, ХИП
„Петрохемија”, ПКБ корпорација, „Ресавица”, „Јумко”, „Трајал корпорација”, „Галеника”,
„Политика” а. д., „Икарбус”, РТБ „Бор”, „Холдинг каблова Јагодина”, Холдинг предузеће
„Прва петолетка” из Трстеника и четири његова зависна предузећа.
Министар Сертић је једино сигуран у то да ће Метанолско-сирћетни комплекс из Кикинде, који
од пре неколико дана поново ради после вишегодишњег застоја, бити продат пре маја наредне
године јер за њега постоје заинтересовани купци из Русије и Азербејyана, а помиње се и једна
европска компанија.– Важно је истаћи да Влада гледа која су решења најбоља за раднике јер
је реч о врхунској фабрици. МСК је компанија изузетно значајна за привреду Србије, која ће
сада доносити 0,3 одсто БДП-а. Та фабрика прерађује гас. Ако смо у стању да обезбедимо
добру цену те сировине, онда не морамо да журимо с тражењем партнера и нема страха за
њен рад, односно њену будућност – рекао је Сертић.
Љ. Малешевић
Сертић: Ковин иде по закону
Министар привреде Жељко Сертић одбацио је јуче наводе да кочи преговоре с две кинеске
компаније о улагању у рудник „Ковин” као неистините, истичући да покрајинска
администрација треба да изда одговарајуће дозволе да би се преговори могли
наставити.Сертић је рекао да су потпуно неосновани наводи појединих медија, објаснивши да
та инвестиција, вредна више од милијарду евра, мора да се реализује у складу са законом, те
да се тачно зна ко шта треба да уради.
– Покрајинска администрација треба да изда потребне дозволе за резерве у руднику „Ковин”,
после чега Министарство енергетике може да уђе у процес преговора с потенцијалним
инвеститорима о реализацији тог пројекта – рекао је Сертић.Поједини медији су навели да
кинеске компаније „Цхина Хуадиан” и „Тианин Дредгинг” већ два месеца чекају да српска
страна потпише меморандум о стратешком партнерству, који подразумева улагање у подводну
експлоатацију угља и изградњу електране од 700 мегавата у руднику „Ковин”.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otkazi-pa-onda-novi-konkursi

Откази па онда нови конкурси
Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору истиче на крају ове године, а по
најавама из Владе Србије, биће продужена до 1. априла наредне. Разлог за тромесечно
продужење забране запошљавања
Забрана запошљавања у јавном сектору биће продужена до 1. априла
у јавном сектору је пре свега у томе што план рационализације и отказа за ову годину није
спроведен па ће самим тим бити пренет на почетак наредне.
На основу те уредбе током прошле и ове године остварена је уштеда од 131 милион евра.
Уредбом је било предвиђено да је у случају повећаног обима посла, уз сагласност Владе
Србије, могуће запослити највише десет одсто укупног броја радника. Сасвим је извесно да би
тај акт Владе Србије требало да замени закон о максималном броју запослених у јавном
сектору. Тај документ треба да ускоро буде усвојен, али његова примена неће моћи кренути
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одмах, односно мора се прво отпустити вишак запослених у јавном сектору, потом направити
регорганизација.
Иначе, забрана запошљавања не примењује се на судије, јавне тужиоце и њихове заменике,
на изабрана, постављена и именована лица, попут министара, светника и посланика. Изузети
су и директори јавних предузећа, установа и агенција.Министарка државне управе и локалне
самоуправе Кори Удовички објашњава да су завршене прве анализе о томе шта ради и које
функције обавља око 30.000 људи у министарствима. Анализе за потребе државе урадила је
Светска банка, а сада предстоји да се слично истраживање уради за школство, здравство и
социјалну заштиту. Она тврди да су анализе рада министарстава показале да у одређеним
секторима постоје мањкови, иако се претходно мислило да постоје огромни вишкови.
– Морамо да видимо колико имамо случајева да више агенција и неко министарство остварују
исте циљеве па их је могуће спојити да не би толико људи радило исти посао – објаснила је
Кори Удовички. – Функционалне анализе нам говоре какво је стање ствари, како другачије
треба распоредити запослене, а не бавити се целом јавном управом, већ само делом.
Јасно је да ће вишкови запослених најкасније бити утврђени у државној управи, али већ сада
се знају рачунице о томе колико ће у појединим деловима јавног сектора људи остатити без
посла. Извесно је да отказе до краја ове године и на почетку наредне неће добити лекари и
наставници, али ће зато без посла остатити немедицинско и ненаставно особље, али и око 800
стоматолога. Рачуна се да ће само у здравству и просвети без посла остати око 4.000
запослених. Тако би Министарство здравља могло отпустити око 2.500 запослених, и то само
из дела немедицинског особља, док би из ненаставног дела у Министарству просвете без
посла остало 1.500 људи. У Министарству правде посао ће изгубити 350, у Министарству рада
150, у МУП-у 70 запослених.
Љ. Малешевић
Агенције и остали
Уколико се заиста потврди да ће поменутих нешто више од 4.000 запослених у одређеним
секторима и министарствима остатити без посла, да би се остварио план о 9.000 отказа
потребно је ипак „наћи” још око 5.000 прекобројних. Преосталу бројку мораће да попуне
запослени у агенцијама, локалним самоуправама и државној управи, а да ли ће их бити баш
толико, остаје да се сачека још неколико дана док и званично не буде обелодањен
максималан број запослених у јавном сектору.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nemci-zaposlili-6000-ljudi-u-srbiji

Немци запослили 6.000 људи у Србији
Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман изјавио је да је Србија на добром економском
путу и да очекује више немачких инвестиција у нашу земљу. Он је на скупу о у ПКС-у
дуалном образовању
Немци запослили 6.000 људи у Србији
навео да су немачке компаније до сада у Србију уложиле више од милијарду евра и запослиле
6.000 људи.
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/vojnim-penzionerima-povecane-penzije-za-1106-odsto

Војним пензионерима повећане пензије за 11,06
одсто
Војним пензионерима признато је право на ванредно повећање пензија од 11,06 одсто и
укупан дуг од 1. јануара 2008. биће им исплаћен одједном,
Александар Вулин
изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар
Вулин.
Он је, представљајући решење проблема ванредног усклађивања војних пензија у Дому војске
нагласио да ће новембарске пензије, које се исплаћују у децембру, војним пензионерима бити
увећане за колико је уставни суд одредио, а од 1. јануара добијају и надокнаду у новцу за
разлику која им није исплаћена ових година.
Вулин је прецизирао да је просечан дуг државе према једном војном пензионеру око 305.000
динара и нагласио да ће целокупну суму држава војним пензионерима исплатити једнократно,
од 1. јануара.
"Ви нисте сумњали у државу, живот сте провели борећи се за њу, верујући у њу, спроводећи
њене законе, држава мора да буде таква према вама. Ово је добра прилика да вам покажемо
да држава постоји и да држи реч. Ово је и наш начин да се каже да нам је стало и колико
поштујемо све вас и уставни поредак земље", рекао је Вулин.
Додао је да ће на 57.240 адреса војних пензионера, корисницима војних пензија и њиховим
наследницима, ПИО фонд послати предлог да дођу у прву филијалу ПИО фонда и да се
договоре.
"Потребно је одустати од судских спорова према држави и да се потпише споразум по коме се
новац од 1. јануара исплаћује у једној јединој рати. Неће бити продужења, више рата, држава
је смогла снаге да исплати све у једној рати. Ванредно усклађивање иде према свима. Ово је и
наш начин да се каже да нам је стало", рекао је министар рада.
Вулин је нагласио да то није постигнуто јер је држава узела кредит, или продала нешто, нити
је то урађено тако да би се куповали избори, "да се задуже наша деца и унуци".
"Ово је новац из реалних извора, ово смо уштедели и зарадили и можемо да вам исплатимо
оно што вам припада. Данас је дан када се може рећи -Добро је веровати у земљу, поштовати
је и волети", рекао је Вулин.
Министар одбране Братислав Гашић рекао је да ова влада и министарство одбране третира
војне пензионере као војнике.
"Једном војник-увек војник", рекао је Гашић и додао да влада показује да је увек са својим
народом и уз народ.
"За проткеле три године, нисмо вам обећхали ништа, а да вам нисмо испунили. Додатак на
пензију добија сваки официр, максимално се трудимо да решимо стамбено питање, од 2012.
поделили смо 2.205 станова припадницима војске, а само 2015. поделили смо 965 станова",
рекао је министар одбране.
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"Ми овај проблем нисмо гурнули под тепих. Није мала ова цифра. То је 24 милијарде, нисмо
узели кредите. Али, више се не путује, као што се путовало са делегацијом од 30 људи и 30
новинара. Сада се штеди, нико не може у Министарству одбране да једе ван тог министарства,
већ овде, у Дому војске", рекао је Гашић.
Додао је да се штедњом дошло до тога да се могу исплатити обавезе које су обећали, како је
рекао, неодговорни политичари пред изборе 2008. године.
"Желим вам да живите срећно са породицама и да убудуће немамо проблема када је
усклађивање ваших пензија у питању и да будете задовољни јер је држава изашла у сусрет да
се реши велики проблем", рекао је Гашић на скупу који је организовало Удружење војних
пензионера Србије.
Директорка републичког ПИО фонда Драгана Калиновић апеловала је на војне пензионере да
се што више јаве фонду, с обзиром на то да је једнократна помоћ у питању и нагласила да ће
процедура бити брза, будући да хе шалтери за њих бити одвојени.
"У наредних 10-ак дана, на 57.240 корисника пензија и наследника крећу обавештења из
фонда, у коме ће бити приложени захтеви, који се могу попунити кући и предати у надлежној
филијали, одвојени ће бити шалтери за војне пезнионери, све ће се завршавати у рекордном
року", рекла је Калиновић.
(Танјуг)
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