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Јура не дозвољава оснивање синдиката
Пише: Данас Онлине
Удружени синдикати Србије “Слога” саопштили су данас да су скористили све законом
процедуралне радње да покрену синдикат у јужнокорејској компанији Јура, али да је и овог
пута онемогућила оснивање синдиката тако што је именованом заступнику отказан даљи
Уговор о раду.
"Будући да је крајње дискутабилно било то што јужнокорејски послодавац само дан пре
доношења решења у Министарству рада није продужио даљи уговор о раду представнику
синдиката, и у најбољој намери фер односа, разумевања и поштовања процедура, иницирали
смо поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова у Београду и данас одржали
састанак са директором Агенције и представником Министарства рада, али не и
представницима компаније Јура који се на састанак нису одазвали", наводи се у саопштењу
Слоге.
Истичу захвалност Агенцији за мирно решавање радних спорова и Министарству рада,
посебно директору Агенције Милу Радивојевићу на досадашњем залагању и разумевању овог
проблема, а за Јуру наводе да је данашњим даном "сама себе таргетирала као несавесног
послодавца и потврдила све досадашње тврдње да је синоним непожељног страног
инвеститора у Србији који крши права радника и против којег ћемо се у наредном периоду
борити много борбеније, стоји у саопштењу Слоге.
Из тог удружења најављују да ће током следеће недеље имати састанак Главног одбора
синдиката и донети даљу стратегију борбе, која, како наводе, укључује организовање општег
бунта, уз подршку грађана, синдиката и оних организација који се противе израбљивању и
шикани српског радника.

Незапосленост 15,2 одсто, запосленост 45,9
Пише: А. Милошевић
Када је премијер Србије Александар Вучић пре неколико дана изјавио да Србија има најнижу
стопу незапослености још од 2007. године, односно да је пала испод 16 одсто, то је код свих
посматрача могло да изазове само чуђење.
Последњи званични подаци Републичког завода за статистику и даље показују да је
незапосленост у нашој земљи 19,2 одсто. Међутим, како за Данас објашњавају у Заводу, Вучић
није погрешио, већ је изнео прелиминарне податке које као премијер добија унапред, не
сачекавши, дакле, да статистичари крајем овог месеца објаве цифре за друго тромесечје, као
што је уобичајено.
А ти подаци су иначе добри.
- Стопа незапослености је 15,2 одсто, а стопа запослености 45,9 одсто. Код младих (које чине
грађани од 15 до 24 године старости) запосленост је повећана за 3,5 процента у односу на прва
три месеца ове године, односно 3,7 одсто у односу на други квартал 2015. године. Паралелно с
тиме, незапосленост је код младих смањена за 8,1 одсто у поређењу са првим тромесечјем, а за
6,2 одсто у поређењу са истим периодом прошле године - откривају у Заводу.
Најбољи показатељ је дакле раст запослености и пад незапослености код младих, али је и
општа стопа незапослености иде добрим смером, пошто је у првом тромесечју била 19 одсто, а
сада 15,2. Истовремено је и запосленост повећана са 42,6 одсто на 45,9 процената.
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Ипак и сам премијер признаје да овако добри резултати нису само резултат раста економије,
"већ и бољег рада инспектора за рад, који су са сивог и црног сектора успели да га уведу у
легалне токове". Како је додао, бољој статистици је допринело и пријављивање сезонских
радника.
То заправо значи да део ових добрих резултата постоји само статистички, односно да нису у
питању нова радна места, већ само евидентирање већ постојећих радника, које послодавци до
сада нису пријављивали. И то је несумњиво добар помак, јер се за пријављене радника уплаћују
порези и доприноси, али то де факто нису нова радна места.
Друга ствар која се уочава јесте евидентирање сезонских радника. Сезонски послови су
привремени, што значи да ће како прође жетва и заврши се ударни период грађевинске сезоне,
ови радници остати без посла. Вучић је и тај део констатовао, напоменувши да ће се
незапосленост "повећати у октобру на испод 17 одсто", уз додатак да верује да та стопа неће
расти испод 17. подеока.
Премијер је истакао и да је запосленост младих повећана на 19,7 одсто, док је у истом кварталу
прошле године била 16 одсто. Иако је и то позитиван помак, остаје чињеница да млади људи у
Србији и даље више него дупло теже налазе запослење од општег просека.

Просечна плата 46.280 динара
Пише: ФоНет

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу ове године износи 46.280 динара и у
поређењу са просечном зарадом у јуну, номинално је мања за 0,4 одсто, а реално за 0,3 одсто,
саопштио је Републички завод за статистику.
Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године износи 63.699 динара. У односу на просечну
зараду исплаћену у јуну 2016. године, номинално је мања за 0,5 одсто и реално за 0,4 одсто.
Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године номинално је већа за 1,6 одсто, а реално за 0,4
одсто од просечне зараде исплаћене у јулу 2015. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу ове године номинално је већа за 1,5,
а реално за 0,3 одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу
прошле године.

Протест просветара 31. августа
Пише: ФоНет

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) најавила је протест за 31. август, дан пре
почетка нове школске године.
Протестни скуп симболично је назван "у пет до 12", и биће одржан на Тргу Николе Пашића у
Београду, како би указали на проблеме у образовном систему и могуће начине решавања.
Председник УСПРС Јасна Јанковић оценила је, на конференцији за новинаре, да је образовни
систем запуштен, са сталним новим правилницима који уносе забуну и недоречени су, и као
пример навела нерешив проблем технолошких вишкова, који се "гура под тепих".
Јанковић је упозорила и на проблем наставног особља старијег од 65 година, који се, супротно
Закона, остављају да раде, због чега млади које желе да се запосле у просвети не могу да добију
посао.
Имамо многе школе у којима запослени, па и директори, имају више од 65 година, указала је
она и запитала зашто се о томе до сада није изјаснило Министарство државне управе и локалне
самоуправе.
Јанковић је рекла да број таквих у школама расте, често се ради и о директорима, "који онда
остављају своје вршњаке да раде на тим позицијама".
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Говорећи о технолошким вишковима, Јанковић је нагласила да је нови министар просвете
обећао да ће формирати радне групе, које ће водити рачуна да исправе неке пропусте, али да се
почетак школске године приближава, а ништа није решено.
Члан руководства УСПРС Владимир Аџић је указао да је просветним радницима током лета
незаконито одузет део плате, од 3.500 до 5.000 динара и ако се то не врати, државу ће то, кад
буде тужена суду, коштати више милијарди динара, уместо 430-450 милиона динара за колико
их је закинула.
Представници УСПРС су упозорили и на неравномерну распоређеност ђака у појединим
школама, где нека одељења имају и по 40 ученика, а неке школе у истим местима укидају
одељења.
Према речима Стевана Јурића, то је системски проблем, као и последица извесног
помодарства, па, иако то делује демократично, јер родитељ има право да бире у коју школу ће
му дете ићи, у суштини је неодржив и ненормалан систем.

Михајловићева најављује раст удела грађевинарства у БДП-у
Извор: Бета

У наредне четири године удео грађевинарства у бруто домаћем производу Србије требало би да
буде најмање седам одсто, најавила је министарка саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре Србије Зорана Михајловић.
Министарка Михајловић је у интервјуу агенцији Бета казала да је сада удео грађевинарства у
БДП-у око 5,5 одсто, док је пре две године било мање од четири одсто.
"Наредне четири године, удео грађевинарства у БДП-у треба да буде најмање седам одсто. Ако
све буде ишло овим током као и у претходне две године – да отварамо нове пројекте, завршетак
Коридора 11, модернизација пруге Београд–Будимпешта, рехабилитација 1.100 километара
пута, наставак модернизација 'Железница Србије', нови ауто-пут Ниш–Мердаре–Приштина, а
то су све пројекти где треба да раде домаће компаније, то ће аутоматски повући развој осталих
сектора и развој грађевинарства", нагласила је Михајловићева.
Она је додала да се у претходне две године законским оквирима уређен систем функционисања
у грађевинарству Србије, пре свега у издавању електронских грађевинских дозвола, а и држава
је стала иза домаћих компанија и оне су добијале послове на свим тендерима, било да је у
питању изградња моста, неке деонице на Коридору 10 или рехабилитација путева.
Грађевинарству је неопходна помоћ
Ми морамо да помогнемо домаћој грађевинској оперативи и то је оно што нас очекује, казала је
Зорана Михајловић, која је и потпредседница Владе Србије, додавши да очекује да ће бити веће
и плате у грађевинарству које су ниже од просека, а подсетила је да су у прошле две године
порасле за два одсто.
Министарка је навела да је вредност грађевинских послова у Србији у првих шест месеци ове
године порасла за преко 50 одсто у односу на вредност претходних неколико година, што, како
је нагласила, показује да се покрећу ствари, али да то ипак не значи да је стање одлично и да не
треба даље ништа радити.
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Зорана Михајловић је навела да ће приоритет Министарства саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре Србије бити завршетак Коридора 10, спајање Коридора 11 до Чачка, и
проширење развоја ваздушног саобраћаја, као и рехабилитација путева и железничке
инфраструктуре, и завршетак процеса озакоњења и наставак издавања електронских
грађевинских дозвола.
"Србија сигурно, ако говоримо о четири године новог мандата, може да очекује најмање 500
километара пруга којима ћемо се возити не само новим возовима, већ и просечном брзином
између 100 и 110 километара на сат", додала је она.

Просечна зарада у Србији у јулу мања него у јуну
Извор: Бета

Просечна нето зарада исплаћена у јулу 2016. године износила је 46.280 динара, што је
номинално мање за 0,4 одсто него у јуну, а реално 0,3 одсто, саопштио је Републички завод за
статистику.
У односу на јули 2015. године просечна зарада номинално је већа за 1,5 одсто а реално 0,3
одсто.
Просечна бруто зарада износила је 63.699 динара и номиналано је мања за 0,5 одсто и реално
0,4 одсто, док је у поређењу са јулом прошле године номинално већа 1,6 одсто, а реално за 0,3
одсто.
Просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар-јул 2016. године номинално је већа за 3,9 и
реално 2,9 одсто у односу на исти период прошле године, а у истом проценту повећана је и
просечна бруто зарада.

Статистика: Просечна плата 46.280 динара
Извор:ФоНет
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу ове године износи 46.280 динара и у
поређењу са просечном зарадом у јуну, номинално је мања за 0,4 одсто, а реално за 0,3 одсто,
саопштио је Републички завод за статистику.
Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године износи 63.699 динара. У односу на просечну
зараду исплаћену у јуну 2016. године, номинално је мања за 0,5 одсто и реално за 0,4 одсто.
Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године номинално је већа за 1,6 одсто, а реално за 0,4
одсто од просечне зараде исплаћене у јулу 2015. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу ове године номинално је већа за 1,5,
а реално за 0,3 одсто у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу
прошле године.
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Протест на тргу у пет до дванаест
Аутор:И. М.
ТАЧНО у пет до 12, последњег дана распуста, просветни синдикати организоваће протест на
београдском Тргу Николе Пашића, како би подсетили на бројне нагомилане проблеме у
школама.
ТАЧНО у пет до 12, последњег дана распуста, просветни синдикати организоваће протест на
београдском Тргу Николе Пашића, како би подсетили на бројне нагомилане проблеме у
школама. На протест, који ће трајати као школски час, позваће и министра просвете Младена
Шарчевића.
Председница Уније синдиката просветних радника Јасна Јанковић у четвртак на конференцији
за новинаре набројала је неке од кључних проблема - технолошке вишкове, формирање
одељења, финансирање школа, погрешан обрачун плата за време годишњих одмора и
закидање од 1.500 до 3.000 динара сваком запосленом.
- Тачан број технолошких вишкова још није познат, јер директори школа у наредних неколико
дана треба да у систем убаце податке о вишковима, али и слободним радним местима, тј. да ли
имају потребу за ангажманом наставника - објаснила је Јанковић.
На број вишкова, оценио је Стеван Јурић из истог синдиката, утицаће и нови правилник о
формирању одељења, према коме ће одељења морати да се спајају, ако немају довољно ђака. То
ће, оцењено је, произвести нове прекобројне просветаре.
Проблем више јесу и учитељи и наставници који немају завршен факултет. Када они остану без
дела норме, директори других школа не могу да их преузму, због школске спреме.
ДИРЕКТОРИ
Јасна Јанковић упозорила је и да велики проблем у школама представља то што просветари не
морају да иду у пензију са навршених 65 година живота и бар 15 година стажа. Могућност да
раде дуже, тврди, обично користе директори школа.

Просечна јулска нето плата 46.280 динара, мања од јунске
Извор:Танјуг
Просечна нето плата исплаћена у Србији у јулу ове годиње износила је 46.280 динара, што је
номинално мање за 0,4 одсто, а реално за 0,3 процента од јунске нето зараде, саопштио је данас
Републички завод за статистику.
Јулска нето плата је, међутим, номинално већа за 1,5 одсто, а реално „дебља” за 0,3 одсто у
поређењу са истим месецом прошле године.
Просечна бруто зарада исплаћена у јулу 2016. године износила је 63.699 динара.
Она је номинално мања за 0,5 процената, а реално за 0,4 одсто од јунске бруто зараде, док је на
годишњем нивоу номинално већа за 1,6, а реално за 0,4 процента.
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И просечна бруто и нето зарада исплаћене у периоду јануар-јул 2016. године номинално су веће
за 3,9 одсто и реално за 2,9 одсто у односу на исти седмомесечни лањски период, према
подацима статистике.

Алибунарци зарађују најмање, а Апатинци највише
Аутор:Љ. Малешевић

Просечна јулска плата у Србији била је 46.280 динара. У поређењу с јунском, номинално је
мања 0,4 одсто, а реално 0,3. У исто време, просечна јулска плата већа је номинално 1,5 одсто, а
реално 0,3 одсто у односу на исти месец лане.
Просечна јулска плата у Војводини била је 44.438 динара, односно 1.842 динара мање од
републичког просека. Само једна област у Војводини има плату већу од републичког просека, и
то Јужнобачка , где је јулски просек зарада 48.844 динара, док преосталих шест имају мање од
просечне плате у Србији. У Јужнобанатској просечна јулска плата била је 44.781 динар, у
Севернобачкој – 42.390, Средњобанатској – 41.723, Сремској – 41.392, Севернобанатској –
39.482 и Западнобачкој – 38.965 динара. Из просечних зарада у областима Војводине
произлази да само две имају просечну зараду већу од покрајинске, док преосталих пет има
мање.
Од 45 војвођанских општина, само у 14 просечна јулска зарада већа је од 40.000 динара, док су
све остале мање од тог износа. На првом месту по просечној јулској плати је Апатин с 56.358
динара. Следи Бачка Паланка с 55.597, Нови Сад с 52.101, Вршац с 52.071, Пећинци с 51.865,
Беочин са 49.833, Панчево са 46.837, Зрењанин са 44.069, Сремска Митровица са 43.577,
Суботица са 43.069, Кањижа са 42.461, Инђија са 41.772, Ковин са 40.321 и Бачка Топола са
40.232 динара.
Општина Алибунар и даље има најмање просечне плате, па је тако она у јулу износила 28.351
динар, што је 17.929 динара мање од републичког просека или 16.087 динара од покрајинске
просечне јулске зараде. Просечна јулска зарада у Малом Иђошу је 20.787, Бачком Петровцу
31.048, Новом Бечеју 31.565, Бачу 32.383, Сечњу 32.856, Пландишту 33.504, Темерину 33.915 и
Тителу 34.049 динара.
Када се овогодишње просечне јулске зараде пореде с прошлогодишњима из статистичких
података, произлази да је у седам војвођанских општина просечна плата сада мања него годину
пре: у Панчеву, Алибунару, Белој Цркви, Бачком Петровцу, Беочину, Чоки и Иригу. Највећи
пад просечне зараде, и то 6,6 одсто, забележен је у општини Беочин, док је у Бачком Петровцу
5,7 одсто.
Док неке војвођанске локалне самоуправе бележе мању овогодишњу јулску зараду од
прошлогодишње, има и оних где је она већа и преко 15 одсто: у Житишту је 16,1 одсто већа.
Повећање од 11,1 бележи општина Ада, док је оно у Сомбору 6,1, Ковачици 8,6 , Пландишту
10,3, Тителу 5,3, Кикинди 5,2, Суботици 6,6, Инђији 8,8 одсто. Уколико се јулска зарада пореди
с јунском, највећи пад просечне зараде бележи се у Вршцу, и то 12,1 одсто, док је у Оyацима она
мања 11,5 одсто. Пад просечне јулске зараде у односу на ону примљену месец раније бележе и
Нови Сад, Бечеј, Сремски Карловци, Темерин, Кикинда, Кањижа, Суботица, Мали Иђош,
Сечањ и Ириг.
Сурчински просек готово 50.000 већи од алибунарског
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Највећа јулска просечна зарада у Србији забележена је у Сурчину – 78.230 динара – и она је
31.950 динара већа од републичког просека. Када се упореди сурчинска просечна јулска плата с
оном коју добију запослени у Алибунару, произлази да запослени у београдској општини
добијају готово пуних 50.000 динара више. Мање од разлику између сурчинске и републичке
просечне јулске плате добијају запослени у општинама Мали Иђош, Нови Бечеј, Бачки
Петровац.

Између образовања и посла 400.000 младих
Аутор:Е. Дн.

Праксе су најбољи пут преласка из света образовања у свет рада и уједно најбољи начин да се
подигне запосленост младих, за шта је потребан подстицајни законски оквир, оцењено је на
скупу Америчке привредне коморе у Србијие (АмЦхам) и Београдске отворене школе (БОШ).
Менаyерка „АмЦхама” за регулаторне послове и едукацију Милица Самарyић указала је на то
да компаније чланице запошљавају велики број младих људи који врло често долазе у
предузећа одмах након завршеног факултета.
– Упркос томе што имају одлична експертска и стручна знања, недостају им стручне
компетенције и вештине, које могу стећи једино на пракси – нагласила је она. – Међутим,
Закон о раду не омогућава форму, неки уговорни оквир, за стицање релевантних вештина у
облику праксе.
По њеним речима, иницијатива „АмЦхама” се одлично ослања на намеру Владе да уведе
дуално образовање, које ће омогућити ученицима да током средњошколског школовања стекну
практично знање, али је важно да се људима на евиденцији Националне службе запошљавања
омогући да кроз стручну праксу и додатно усавршавање стекну праксу за нека нова радна
искуства.
Представници компанија чланица „АмЦхама“ пренели су своја искуства, наводећи да законски
оквир често представља препреку за омогућавање праксе, али да, и поред тога, често организују
практично стицање радног искуства. Истовремено било је и критике да млади долазе
неспремни на праксу, то јест немотивисани, са жељом да само прођу праксу и то прикажу у ЦВју за будуће запошљење.
Извршни директор БОШ-а Милорад Бјелетић рекао је у дискусији на тему „Радне праксе:
грађење моста од образовања до каријере”, на којем је с менаyерима у области људских ресурса
компанија чланица „АмЦхама” разговарано о важности стручних пракси за младе, да је
прелазак из света образовања у свет рада болан и скуп процес. Он је, међутим, додао да
образовни систем не пружа довољно практичног знања и искустава који олакшавају
запошљавање, истакавши да је незапосленост младих у Србији, која је по проценама око 50
одсто, велики проблем.
Координатор пројекта БОШ-а за унапређење запошљивости Бојан Велев истакао је да млади из
формалног образовања излазе без потребног знања и вештина потребних за тренутно
динамично тржиште рада које се брзо мења. Он је нагласио да су млади принуђени на то да
након школовања на све могуће начине стичу те вештине и развијају компетенције да би
постали конурентнији на тржишту рада и дошли до запослења. Тренутно, како подсећа, у
Србији, по званичним истраживањима Међународне организације рада, око 400.000 младих је
у транзицији, односно на путу између света образовања и рада.
– То је горући проблем и та транзиција мора да се учини безболнијом, а кроз стручне праксе се
може помоћи – нагласио је Велев.
Потребани и закони
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Извршни директор БОШ-а Милорад Бјелетић рекао је да нам треба подстицајно окружење које
ће да мотивише фирме, али и младе, да се укључе у праксе као начин за подизање
запошљивости, прелазак у свет рада.
– Без озбиљних активности на том плану ништа се само од себе неће променити – подвукао је
он, истичући да су добри и успешни послодавци заинтересовани за праксе јер су оне пут који
води до добре радне снаге.
Истовремено је подсетио на то да многе земље, као на пример Пољска, имају закон који
регулише ту област.

САЗНАЈЕМО Влада нуди минималац већи за 1.044 динара, послодавци
скоро двапут мање
Аутор:С. Лакић

Влада Србије понудила је повећање минималца за 1.044 динара месечно, послодавци за 696
динара, док синдикати траже да минимална зарада буде повећана за 2.436 динара.
Како сазнаје "Блиц, представници Министарства за рад, Уније послодаваца и синдиката
састали су се у Немањној 11 и изнели предлоге за повећање минималца који у Србији прима
300.000 запослених.
Уместо 121 динар, колико данас износи минимална цена по радном сату, Влада је понудила
повећање на 127 динара. Послодавци су тражили цену од свега 125 динара, док су представници
синдиката захтевали да радницима који примају минималац зарада по сату буде повећана за 14
динара, на 135 динара.
Извор „Блица“ каже да на састанку није било оштрих речи између представника државе и
радника.
- Створен је утисак да је Влада спремна да још разговара о минималцу и да изнесени предлози
нису закуцани.
Следећи састанак очекујемо почетком септрембра, а након тога и седницу Социјалноекономског савета, после које би све требало да буде јасније - каже наш саговорник.

Просечна јулска нето плата 46.280 динара, мања од јунске
Извор:Танјуг

Просечна нето плата исплаћена у Србији у јулу ове године износила је 46.280 динара, што је
номинално мање за 0,4 одсто, а реално за 0,3 процента од јунске нето зараде, саопштио је данас
Републички завод за статистику.
Јулска нето плата је, међутим, номинално већа за 1,5 одсто, а реално "дебља" за 0,3 одсто у
поређењу са истим месецом прошле године.
Просечна бруто зарада исплаћена у јулу 2016. године износила је 63.699 динара.
Она је номинално мања за 0,5 процената, а реално за 0,4 одсто од јунске бруто зараде, док је на
годишњем нивоу номинално већа за 1,6, а реално за 0,4 процента.
И просечна бруто и нето зарада исплаћене у периоду јануар-јул 2016. године номинално су веће
за 3,9 одсто и реално за 2,9 одсто у односу на исти седмомесечни лањски период, према
подацима статистике.
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Слога: Јура није продужила уговор представнику синдиката
Извор:ФоНет
Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су да је јужнокорејска компанија "Јура", која
послује у Србији, поново онемогућила оснивање синдиката тако што је именованом заступнику
отказан уговор о раду.
Како се наводи, крајње дискутабилно је било то што јужнокорејски послодавац само дан пре
доношења решења у Министарству рада није продужио уговор о раду представнику синдиката.
Због тога је Удружени синдикати Србије "Слога" иницирао поступак пред Агенцијом за мирно
решавање радних спорова у Београду и данас је одржан састанак са директором Агенције и
представником Министарства рада, али не и са представницима компаније "Јура", који се нису
одазвали позиву.
"Јура" је данашњим даном сама себе представила као несавесног послодавца и потврдила све
наше досадашње тврдње да је синоним непожељног страног инвеститора у Србији који крши
права радника и против којег ћемо се у наредном периоду борити много борбеније, истичу у
синдикату.
"Слога" најављује да ће следеће недеље одржати састанак Главног одбора и одредити даљу
стратегију борбе, која укључује организовање општег бунта, уз подршку грађана, синдиката и
оних организација који се противе израбљивању и шикани српског радника.

Михајловић: Биће веће плате и за грађевинаре
Извор:Бета

У наредне четири године удео грађевинарства у бруто домаћем производу (БДП) Србије,
требало би да буде најмање седам одсто, најавила је министарка саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре Зорана Михајловић.
Она је у интервију агенцији Бета казала да је сада удео грађевинарства у БДП-у око 5,5 одсто,
док је пре две године био мањи од четири одсто.
"Наредне четири године, удео грађевинарства у БДП-у треба да буде најмање седам одсто. Ако
све буде ишло овим током као и у претходне две године - да отварамо нове пројекте, завршетак
Коридора 11, модернизација пруге Београд-Будимпешта, рехабилитација 1.100 километара
пута, наставак модернизација Железница Србије, нови ауто-пут Ниш-Мердаре-Приштина, а то
су све пројекти где треба да раде домаће компаније, то ће аутоматски повући развој осталих
сектора и развој гррађевинарства", нагласила је Михајловић.
Она је додала да је у прошле две године законским оквирима уређен систем функционисања у
грађевинарству Србије, пре свега у издавању електронских грађевинских дозвола, а и држава је
стала иза домаћих компанија и оне су добијале послове на свим тендерима, било да је у питању
изградња моста, неке деонице на Коридору 10 или рехабилитација путева.
"Ми морамо да помогнемо домаћој грађевинској оперативи и то је оно што нас очекује" казала
је Зорана Михајловић, додавши да очекује да ће бити веће и плате у грађевинарству, које су
ниже од просека, а подсетила је да су у прошле две године порасле за два одсто.
Министарка је навела да је вредност грађевинских послова у Србији у првих шест месеци ове
године порасла за преко 50 одсто у односу на вредност претходних неколико година, што, како
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је нагласила, показује да се покрећу ствари, али да то ипак не значи да је стање одлично и да не
треба даље ништа радити.
Зорана Михајловић је нагласила да ће приоритет Министарства саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре Србије бити завршетак Коридора 10, спајање Коридора 11 до Чачка, и
проширење развоја ваздушног саобраћаја, као и рехабилитација путева и железничке
инфраструктуре, и завршетак процеса озакоњења и наставак издавања електронских
грађевинских доизвола.
"Србија сигурно, ако говоримо о четири године новог мандата, може да очекује најмање 500
километара пруга којима ћемо се возити не само новим возовима, већ и просечном брзином
измеђо 100 и 110 километара на сат", додала је она.

Ђаци се спремају за школу, професори за штрајк
Извор: Н1

До почетка нове школске године остало је још недељу дана. Она ће овога пута почети без
штрајка, потврђују из Министарства просвете. Међутим, због читавог низа нерешених
проблема у просвети, из Уније синдиката просветних радника Србије су најавили да ће 31.
августа организовати протест.
Док ђаци у Србији последње дане распуста троше припремајући се за нову школску годину,
запослени у просвети их проводе у припреми за протест који ће одржати последњег дана
августа.
"Показаћемо да у просвети има изузетно много проблема, споразум који није испуњен, а који је
потписала Влада. Новац који се дугује већ годину дана - испада да то не знамо када ће бити
исплаћено. Све то што смо добијали о формирању одељења о технолошким вишковима што
збуњује не само јавност него и запослене у образовању. Дакле, у пет до 12 ћемо се састати да
кажемо или ћемо се озбиљно бавити образовањем или образовање нећемо ни имати", каже
Јасна Јанковић, из Уније синдиката просветних радника Србије.
Просветари су поручили да из потписаног споразума са Валдом након петомесечног штрајка
ништа није реализовано.
Чланови просветних синдиката такође упозоравају да је просветним радницима током лета
2015. године незаконито одузет део плате у износу од 3.000 до 5.000 динара и додају да ће
тужити државу уколико им зарађен новац не исплати.
"Од првог јануара је требало да крене закон о платним разредима који није ни припремљен
нити се примећује да ће од тога нешто бити. Исто тако потписане су да кажем награде које су
просветни радници требало да добију за Светог Саву евентуално за Видовдан - од тога исто
ништа није било", каже Владимир Аџић, из Уније синдиката просветних радника Србије.
Министарство: Захтеви реални
Из Министарства просвете захтеве просветара оцењују како реалне и кажу да морају да се
испуне, али не прецизирајући када.
"Тежиште је на вишковима. Ми смо прерачунали да ће вишкова бити онолико колико ће бити
и слободних места, јер у Србији имате демографски минус због беле куге, а имате и
пензионисање људи. Да би се увели платни резреди мора се увести категорија унутар школа да
би се то увело морате процењивати да ли су они тамо пораниловци и чиме ће се они
усклађивати", каже Младен Шарчевић, министар просвете.
Стручно упутство за формирање одељења које је министарство проследило школама, довешће
до смањења броја одељења, али и до још већег процента технолошких вишкова, поручују
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просветари. Додају да ће уколико им се не испуни обећано у наредном периоду отпочети нову
рунду штрајкова.

Шарчевић: Синдикати нам дали сто дана
Извор:ФоНет,Н1

Четири главна синдиката су имала састанак са Министарством просвете и рекли су да ће нам
дати 100 дана како би видели резултате, тако да ће школска година почети на време, рекао је
министар просвете Младен Шарчевић.
Министар просвете је за Н1 рекао да свака реформа захтева сараднике и да их види управо у
члановима синдиката. Каже да је у три школе у Чачку био неспоразум, али да је у интересу
родитеља и деце да настава почне".
"Врло су нормални захтеви синдиката, врло су реални и морају да се испуне. Ми смо
прерачунали да ће вишкова бити онолико колико ће бити слободних места, због пензионисања
и беле куге. Оформили смо сталне састанке, то не може за пет дана да се реши", каже
Шарчевић.
Он сматра да треба да се тежи "финском моделу", који смо, како је рекао, могли да применимо
још пре 30 година.
"Први корак је да видимо где смо. Ја причам да је просвета приоритет од кад знам за себе.
Мора да се крене још од најмлађе деце", рекао је министар просвете.
Шарчевић је рекао да на место министра дошао из искрене жеље да унапреди квалитет свих
нивоа образовања. Како каже, остварио се "и као отац, деда, колега и све је то дошло добрим
радом".
"Вучића сам упознао кад му се син уписивао у школу, пре осам година, али у моју школу је
ишао Ђукановићев син. Ја сам целог живота радио свој посао и нисам се бавио политиком",
навео је Шарчевић.
Говорећи о претходном министру просвете Срђану Вербићу, Шарчевић је рекао да су многе
ствари добро урађене и да је Вербић имао много гору почетну позицију од њега.
"Не волим да кажем реформе, у овој фази су то мере за побољшање образовања. Не прихватам
реч не може, сви који раде са мном знају да морају да нађу начин. Било је тешко првој
генерацији у мојој школи да стекну поверење, када се то десило, даље нисам имао проблема.
Ми смо се определили за ИБ модел, који је настао као потреба за децу дипломата и
функционише".
Шарчевић сматра да се није израдио добар план обуке наставника, већ да се више ишло на
сређивање школа.
"Ја сам за обрнуту варијанту, да се улаже у људство, боље добар професор у несређеној школи
него обрнуто. Ми можемо да напредујемо, имамо јако добрих и паметних наставника."
Шарчевић је рекао да је већ разговарао са Националним просветним саветом о информатици,
"то мора да буде обавезан предмет".
"Ми идемо на екстерно оцењивање, идемо на државну матуру, да не буде фабриковање
вуковаца. Овде је бојазан за радна места, постоји потреба да их обучимо да боље раде. Слаба
нам је школска управа, инспекција", навео је он.
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Она сматра да је одлична ствар обећање премијера да ће прва повећања отићи просвети.
Сматра да треба да се уведе квалитет награђивања и да они који боље раде први осете бољитак.
Како се не би манипулисало бројем радника и вишком запослених, почеће заједничка
контрола и сакупљање података ко је остварио услове за пензију.
Говорећи о лажним дипломама Шарчевић је рекао да му то није био приоритет приликом
преузимања функције, јер постоје тела која се тиме баве.
"То је питање за правосудне и истражне органе, ја правим модел да то не може да се деси. Мора
да се уведе ред", поручио је Шарчевић.

УСПРС: Протест просветара 31. августа, позван и министар
Извор:Танјуг

Унија синдиката просветних радника Србије најавила је данас да ће 31. августа
организовати протест како би још једном ресорно министарство подсетили на бројне
нагомилане проблеме у просвети, а на протест ће позвати и министра Младена
Шарчевића.
Председница синдиката Јасна Јанковић рекла је на конференцији за новинаре да ће протест
почети симболично у пет до 12, на Тргу Николе Пашића, да ће трајати 45 минута, а да ће на
њему још једном подсетити надлежне на проблеме попут технолошких вишкова, формирање
одељења, финансирање школа, обрачуне плата за годишње одморе.
Она каже да је систем запуштен, да се још тачно не зна колико ће људи бити технолошки
вишак, да је завршен информациони систем "Доситеј", те да директори школа у наредних
неколико дана имају обавезу да у систем убаце податке колико је људи технолошки вишак и
имају ли потребу за ангажманом наставника.
Јанковић каже и да велики проблем данас у школама представља то што Закон о раду не
обавезује да запослени морају да иду у пензију са 65 година живота и минимално 15 година
радног стажа, те да то углавном директори користе и настављају да раде иако су испунили
услове за пензију.
Представник синдиката Владимир Аџић нагласио је да се из потписаног споразума са владом
након штрајка просветара ништа није реализовало, да нису уведени платни разреди, нису
исплаћене награде за Светог Саву, да је са повећањем плате од 3,6 одсто враћена само трећина
просветарима која им је узета 2014. године смањењем од 10 одсто.
"Током лета прошле године плате просветарима су обрачунаване на просеку од три месеца
уместо како Закон налаже годину дана. На тај начин су просветари оштећени за 3.000 до 5.000
динара", појаснио је Аџић.
Обећано им је, наставља он, да ће новац бити враћен, да се чека закључак владе, али да до сада
ништа није урађено.
Додаје да су прорачунали да ће државу враћање новца коштати око 450 милиона динара, али
уколико то не учине до 1. септембра просветари ће покренути тужбе, а са каматама и судским
трошковима то би буџет коштало око три милијарде динара.
Представник УСПРС Стеван Јурић наглашава да примедбе синдиката на Правилник о
финансирању школа, Правилник о стручној спреми и Стручно упутство о формирању одељења
ресорно министарство није усвојило.
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"Министар је рекао да ће се Правилник о стручној спреми који подразумева да учитељи морају
имати факултет, не односи на људе који су у систему, већ на оне који се тек запошљавају.
Имамо проблем када је учитељ технолошки вишак, а има вишу школу друга школа не може да
га преузме", појашњава Јурић.
Стручно упутство за формирање одељења које је министарство проследило школама, како
каже, довешће до смањења броја одељења што ће бити шок за ученике, јер морају да мењају
окружење, али ће довести до још већег броја технолошких вишкова наставника.

Слога: Јура не дозвољава оснивање синдиката
Извор: Бета

Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су да је потврђено да јужнокорејска компанија
Јура која послује у Србији не дозвољава оснивање синдиката.
Како наводе представници синдиката у саопштењу, именованом заступнику и синдикалном
представнику у тој компанији отказан је Уговор о раду.
Додаје се да је данас одржан састанак са директором Агенције за мирно решавање радних
спорова у Београду и са представником Министарства рада, али да се представници компаније
Јура нису одазвали.
У саопштењу се истиче да је компанија Јура данашњим даном "сама себе означила као
несавесног послодавца и потврдила тврдње да је синоним непожељног страног инвеститора у
Србији који крши права радника и против којег ће се у наредном периоду борити много
борбеније".
Синдикат "Слога" је за следећу недељу најавио састанак Главног одбора синдиката на којем ће
бити донета стратегија даље борбе, која укључује "организовање општег бунта, уз подршку
градјана, синдиката и организација које се противе израбљивању и шикани српског радника".
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