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Радници у Геоксу добиће синдикалну организацију
Пише: В. Ристић
Након више регистрованих случајева незаконитог отпуштања радника, неплаћања
прековременог рада, запошљавања без потписивања уговора о раду, као и случајева мобинга,
малих зарада, превеликих норми, ...
...представници Самосталног синдиката за Пчињски округ на иницијативу радника фабрике
Геокс у Врању покренули су иницијативу за формирање синдикалне организације.
- Пошто радници нису синдикално организовани, представници Самосталног синдиката
посетили су фабрику Геокс и обавили разговор са руководством, тражећи да се права радника
поштују и да се радницима омогући синдикално организовање. О свим притужбама запослених
обавестили смо и централу у Београду, која је одмах контактирала Генералну конференцију
италијанских радника и друге институције, а о свему је обавештена и централа компаније у
Италији - потврдила је за Данас Ружица Стошић, председница Самосталног синдиката за
Пчињски округ.
Она је прецизирала да је "на упорне захтеве ССС из Врања да се омогући синдикално
организовање радника, стигло обавештење од стране руководства Геокса у Врању, да се у овој
компанији ни у једној њеној фабрици, ни на који начин не спречава нити забрањује
запосленима да се синдикално удружују, и да то могу да чине без било каквих последица по
њихова права из радног односа".
- Верујемо да ће даље активности централе ССС и нас у Врању довести до формирања
синдикалне организације у овој фабрици и приступања социјалном дијалогу како би се сва
права радника из радног односа уредила у складу са Законом о раду - навела је Стошићева не
прецизирајући када ће бити окончан поступак оснивања синдикалне организације. У
неформалном разговору са радницима Геокса у Врању Данасу је потврђено да је почело
потписивање приступница за учлањење и да се то одвија без било каквих проблема од стране
пословодства фабрике. Раније је из Организације синдиката "Слога" најављено да ће у знак
солидарности са радницима у врањској фабрици бити организован протестни скуп испред
просторија Геокса у Индустријској зони у Бунушевцу.
У фабрици која производи обућу високе моде у Врању је запошљено 1.200 радника, који су се
до сада због лоших примера односа пословодства обраћали Инспекцији рада у Врању, и
медијима након чега је дошло и до конкретне идеје о оснивању синдиката запослених.
Компанија Геокс је отворила фабрику у Врању уз директну подршку Владе Србије од преко 11
милиона евра, као и додатна улагања у сређивању инфраструктуре из локалног и државног
буџета од преко 50 милиона динара.

Вујовић: О повећању плата крајем октобра
Пише: Данас Онлине

Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је данас да је за повећање плата и пензија
потребан економски раст, а не само фискални резултат и да ће се тачан проценат повећања
знати крајем октобра, када мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) дође на званичне
преговоре.
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Вујовић је за РТС рекао да у овом тренутку Србија има суфицит буџета, али да ће на крају
године забележити благи дефицит од око два одсто, а да се у наредној години очекује много
мањи дефицит од 1,5 до 1,7 одсто бруто домаћег производ (БДП), преноси ФоНет.
Ми смо ову годину започели са пројекцијама раста од 1,2 одсто, то је подигнуто на 1,8 одсто, а
на основу већих инвестиција и свих других перформанси то смо додатно подигли на око 2,5-2,6
одсто, што се сада остварује и можемо то чак и да премашимо, објаснио је Вујовић.
Такви резултати нам, рекао је Вујовић, дају основ да верујемо да можемо да остваримо трајни
простор за повећање плата и пензија.
Крајем октобра, када мисија ММФ дође на званичне преговоре, Србија ће имати резултате за
три квартала и знаће се прецизније за колики ће проценат бити повећане плате и пензије,
рекао је Вујовић.
Гостујући на РТС Вујовић је истакао да је за Србију важно доношење једноставног пореског
система где ће дажбине бити пропорционалне економској моћи земље.
Он је најавио формирање радне групе, у коју ће бити укључени Пореска управа и сектор
Министарства финансија који се бави разрезивањем стопа пореза, као и МУП и сви други
надлежни сектори, преноси Б92.
"Желимо да резултат буде слично укупно пореске оптерећење, тако да они који имају
аутомобиле са већом кубикажом а мање вредности, не буду преоптерећени као данас", навео је
Вујовић.
Он је објаснио да ће људи који имају аутомобил вредан 300 евра и даље плаћати порез, али да
ће пореска стопа бити реална и пропорционална вредности аутомобила. Исто тако, пореска
стопа ће бити виша за аутомобиле веће вредности.
Истичући да је процедура већ покренута, министар је рекао да очекује да ће она бити завршена
у наредних месец-два и да ће се од 1. јануара нови пропис наћи у примени.

На 30 места у "Икеи" 2.168 кандидата
Аутор:Д. М.
Рекордан број пријава и на другом конкурсу шведске компаније
ВЕЛИКО интересовање и даље влада за посао у српској "Икеи". Рекордан број пријава поднет је
у другом кругу запошљавања у тој компанији, чија је робна кућа у Бубањ потоку још у
изградњи. На конкурс "Икее" пријавило се чак 2.168 кандидата за 30 нових запослених на 12
радних места, при чему је из иностранства стигло 17 пријава.
Највећи број пријава, како наводе у тој компанији, стигао је из Београда (1.492), док је из
других места у Србији пристигло укупно 529 пријава (Ниш 46, Нови Сад 36, Панчево 26,
Крагујевац 20).
- Из иностранства се пријавило 17 кандидата, при чему су из Хрватске стигле четири пријаве,
из Канаде две и Црне Горе две, док су по једну пријаву послали грађани Мађарске, Бугарске,
Македоније, Босне и Херцеговине, Шведске, Велике Британије, Швајцарске и Уједињених
Арапских Емирата - кажу у компанији "Икеа".
Кандидати су највеће интересовање испољили за сектор дизајна ентеријера (314 пријава),
односима с купцима (291 пријава) и продају (247 пријава).
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Они су, у овом кругу, конкурисали за седам радних места у Одељењу продаје, 12 у Одељењу за
комуникацију и дизајн ентеријера, четири у Одељењу логистике, два у Одељењу за односе са
купцима и по једно у одељењима за управљање пословањем, одржавањем објекта, рад с
коришћеном робом, некретнинама и у одељењу "Икеа Фуд".
УКУПНО 7.200
ЗА 50 радних места објављених досад пријавило се око 7.200 кандидата, а у компанији верују
да ће највеће интересовање бити почетком следеће године, када ће бити расписан конкурс за
више од 200 радних места.

Позитивне оцене шефа Канцеларије Светске банке: Нема терета за
напредак Србије
Аутор:М. Л. Ј.
Највећи изазов који земљи предстоји, поред ситуације у региону, јесте питање како да креира
нова радна места и да подстакне раст - наводи Тони Верхајен
СРБИЈА иде у будућност без легата терета из прошлости са којим се годинама носила, рекао је
у уторак шеф Канцеларије Светске банке за Србију Тони Верхајен.
- Србија се у протеклим годинама борила са проблемом високог јавног дуга, неефикасним
јавним предузећима, нефункционалним јавним сервисом који је одвраћао стране инвеститоре
од улагања у земљу и кочио стварање нових радних места. Све се то променило у последњих
неколико година - рекао је Верхајен у Београду.
Он је навео да је највећи број јавних предузећа у процесу реструктурирања решен, да је
неколико великих предузећа још у процесу решавања, и да су усвојени планови за њихову
финансијску стабилизацију који почињу да се спроводе.
- Највећи изазов који земљи предстоји, поред ситуације у региону, јесте питање како да креира
нова радна места и да подстакне раст - наводи шеф СБ. - То је тежак изазов, будући да се
суочавамо са конкуренцијом из земаља ЕУ као што су Румунија и Бугарска, које такође имају
исте проблеме.
"СРБИЈАГАС" ДА ИЗАЂЕ ИЗ ДУГА
ЗА одрживо пословање "Србијагаса" треба предузети четири корака, поручује Тони Верхајен
- Прво је да се пронађе структурно решење за старе дугове. Спречавање стварања и нарастања
нових дугова је други фактор, а трећа тачка је рационализација инвестиционог плана
"Србијагаса". Четврти елемент представља сагледавање укупног пакета дугова и изналажење
начина за решавање и реструктурирање дуга.

Вујовић: Крајем октобра разговори о повећању плата и пензија са
ММФ-ом
Извор:Бета
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да ће са Међународним монетарним
фондом (ММФ) разговарати колико ће и када бити повећане плате и пензије у Србији и да ће
све у вези тога бити познато крајем октобра
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да ће са Међународним монетарним
фондом (ММФ) разговарати колико ће и када бити повећане плате и пензије у Србији и да ће
све у вези тога бити познато крајем октобра.
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Он је за Радио телевизију Србије рекао раст бруто домаћег производа на око 2,5 одсто и мали
дефицит који се очекује на крају године омогућавају да пензије и плате буду повећане.
"ММФ има праксу да, када се остварују резултати у оквиру програма, нема повећања, али
пошто смо ми премашили резултате за 800 - 900 милиона евра, остварили смо простор за
повећање који покушавамо прецизније да измеримо", рекао је Вујовић.
Према његовим речима, крајем октобра, када Мисија ММФ дође на преговоре биће познато све
тачније око повећања."Циљамо да повећања ускладимо тако да остваримо принцип да радна
места буду плаћена зависно од вредности тог рада", рекао је он.

Вујовић: У октобру ће се знати када и колико ће бити повећане плате и
пензије
Аутор:М.М.Ц.
Министар финансија Душан Вујовић рекао је вечерас да ће са Међународним монетарним
фондом (ММФ) бити одржани преговори око тога колико ће и када бити повећане плате и
пензије у Србији.
- Да бисмо повећали плате морамо имати раст, а он је код нас подинут на око 2,5 одсто. Тај раст
и мали дефицит који очекујемо на крају године дају нам основу да можемо да имамо трајно
повећање плата и пензија. Међународни монетарни фонд има праксу да, када се остварују
резултати у оквиру програма, нема повећања, али пошто смо ми премашили резултате за 800 900 милиона евра, остварили смо простор за повећање који покушавамо прецизније да
измеримо. Крајем октобра знаћемо све тачније око тога - рекао је Вујовић гостујући у емисији
"Око" на РТС-у и нагласио да ММФ жели да смири очекивања у том пољу.
- Они кажу и кажу "хајте да заједно погледамо колико је то", да добијемо награду за оно што
смо постигли. Циљамо да повећања ускладимо тако да остваримо принцип да радна места буду
плаћена у зависно од вредности тог рада. Зато повећања која не иду свим секторима, о чему је
говорио и премијер, треба да исправе основу коју носимо из прошлости - рекао је Вујовић.
Говорећи о ЕПС-у, Вујовић је истакао да проблеми у том предузећу треба да се реше пре свега
квалитетним нивоом управљања у самом систему.
- ЕПС прво треба да има ефикасније управљање, па да се он као систем понаша ефикасније,
притом мислим на пензионисање и рационализацију радних места, затим да буде еколошки, да
смањи губитке, да може да привуче стране инвестиције - навео је министар и додао:
- Поскупљење струје које креће од октобра је било калкулација тржишта у околини, које је
узело у обзир заостајање из прошле године и кретања у Европи и региону. Пао је трошак
производње електричне енергије. Сваке године, код свих цена, које су фиксиране, па и код
струје биће корекције - рекао је он, одговарајући на питање да ли ће струја поскупети и следеће
године.
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Предузетници траже мање опорезивање зарада
Извор:Бета
Развој предузетништва најбоље би подстакло снижавање стопе опорезивања зарада, сматра 90
одсто најуспешнијих предузетника у Србији, показало је истраживање ревизорско
консултанске компаније ЕY (Ернст и Јанг) које је данас представљено.
Да ће проналажење и задржавање кључног кадра бити један од највећих изазова у њиховом
будућем пословању проценило је 59 одсто анкетираних предузетника, а 57 одсто сматра да је
потребно развијање повољнијих извора финансирања.
У првом ЕY Предузетничком барометру је наведено да је чак 68 предузетника у Србији успело
да изгради брзорастуће компаније из првог покушаја, 82 одсто је започело пословање
самостално или у сарадњи са партнером, а 74 одсто њих који воде најуспешније компаније има
високу стручну спрему.
Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић је на конференцији за
новинаре поводом представљања резултата истраживања ЕY рекла да се у Влади Србије
разматрају могућности како да се привреда растерети намета и позвала предузетнике да
доставе предлоге мера које би могле да им олакшају пословање.
Она је подсетила да је влада 2016. прогласила Годином предузетника и истакла да се доста
чини на стварању повољнијег привредног окружења.
Генерални директор ЕY у Србији Иван Ракић је казао да та компанија у оквиру пројекта ЕY
Предузетник године указује на значај предузентиштва и његове подршке иновацијама и расту
домаће привреде.
Тај пројекат, како је оценио, потврђује да у Србији има "сјајних предузетника" и да је потребно
да образовни систем прати потребе привреде, како би се лашке долазило до квалитетних
радника и млади могли лакше да запошљавају.
Нови конкурс за ЕY Предузентника године ће трајати до 15. новембра, а победник, који ће
конкурисати за ЕY Светског предузетника година, биће проглашен фебруара идуће године.

Србија вуче раст овог дела Европе
Аутор:Д. У.
– Земље Југоисточне Европе бележе повећање раста и смањење високих стопа незапослености,
а Србија је, као највећа економија у региону, дала највећи допринос таквом тренду – изјавила
је директорка Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин на представљању десетог
редовног економског извештаја СБ-а за Југоисточну Европу у Бриселу, који је путем видеолинка био директно преношен на конференцији за новинаре у Канцеларији Светске банке у
Београду. – Јачи раст почиње да утиче и на повећање запослености и смањење сиромаштва у
региону.
Голдстинова је навела да, иако стопа незапослености у региону остаје и даље висока и износи
око 25 одсто, пет од шест земаља у региону је успело ове године да ту стопу смањи.Посебно је
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истакла да је Србија повећала стопу запослености 4,7 одсто у овој години, и да је оборила стопу
незапослености у другом кварталу на 15,2 процента.
По извештају СБ-а, очекује се да пројектовани економски раст у Србији, Албанији, БиХ, Косову,
Македониији и Црној Гори достигне 2,7 одсто на нивоу региона у овој години, у односу на 2,2
одсто, колико је износио 2015.– Србија, која представља највећу економију у региону,
подстакла је такав раст – изјавила је виша економисткиња Светске банке и водећа ауторка
извештаја Барбара Цунха.
Србија, по њеним речима, бележи скок с 0,7 одсто прошле године, након поплава које су
погодиле земљу 2014, на очекиваних 2,5 одсто ове године.
– Земље с јаким реформским програмима имале су повећане инвестиције, што је постало
солидан мотор раста током прве половине 2016 – рекла је водећа економисткиња СБ-а у
Београду и један од аутора извештаја Екатерина Вострокнутова.
Она је истакла да су приватне инвестиције изузетно допринеле расту у Србији и Албанији, и да
су и тим земљама, захваљујући реформама које спроводе, значајно смањени фискални
дефицит и јавни дуг.Указано је, међутим, на то да просек смањења фискалног дефицита у
региону с прошлогодишњих 3,6 одсто на 3,3 процента у овој години „маскира” варирања од
земље до земље, с обзиром на то да се јавни дуг повећао у појединим земљама у којима су
фискални рачуни преоптерећени јавном потрошњом.
У извештају се закључује да је регион наставио раст упркос комплексном европском и
глобалном окружењу. Да би се одржала узлазна путања раста, препоручује се наставак
спровођења реформи којима би се одржала макроекономска стабилност, стимулисало
пословање и побољшала ефикасност приватног сектора и изградила отпорност на екстерне
шокове.
Добар тренд и 2017.
Светска банка предвиђа тренд наставка умереног раста и током 2017. године, при чему се за
Србију предвиђа да ће он догодине бити 2,8 одсто, а 2018. године 3,5 одсто.
Очекује се да ће остале привреде у региону, с изузетком Македоније, задржати раст између 2,8
и 3,6 процената током 2016. године.

Иванишевић: Програм Eвропске униjе EаСл добра шанса за посао
Извор:Танјуг

Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социjална питања ће настоjати да подржи
напоре за квалитетниjи рад установе социjалне заштите у Oсечини, рекао jе државни секретар
Ненад Иванишевић додаjући да jе програм Eвропске униjе EаСл добра шанса за запошљавање
на локалном нивоу.
Kако jе наведено у саопштењу, Иванишевић jе разговарао са представницима општине
Oсечина, а теме састанка биле су функционисање Центра за социjални рад и програм EаСИ
(главни фонд Eвропске униjе у области рада, запошљавања и социjалне политике ).Државни
секретар jе након састанка обишао Центар за социjални рад, посебно нагласио да jе програм
EаСИ добра шансу за запошљавање на локалном нивоу и позвао представнике општине да
подстакну грађане да направе квалитетне проjекте и аплицираjу за таj програм.
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По школама спора прерасподела технолошког вишка
Аутор:В. Црњански
Према подацима Министарства порсвете, науке и технолоког развоја, од 4.876 наставника који
су технолошки вишак у просвети, до сада је по школама распоређен 1.351 наставник, а
синдикати кажу да је прерасподела технолошких вишкова почела касно и да се одвија споро.
Подсећања ради, директори школа почетком септембра пријавили су да у школама у Србији
има 18.500 слободних радних места.
- Преузимање иде споро и траљаво, јер се у старту каснило, те уместо да се с преузимањем и
прерасподелом технолошких вишкова почне половином августа, кренуло се у септембру –
рекла је Тањуг у председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић. По
њеним речима, директори у школама се и даље понашају као “мали богови”, крију радна места,
иако су из Министарства просвете стигле јасне инструкције да свако радно место мора да се
пријави и да наставници који су остали без норме морају да се преузимају.
- Свесни смо да је тешко да се баш све поклопи, иако има доста слободних радних места.
Дешава се да без норме остају наставници из стручних школа, који једноставно немају где.
Међутим, дешава се да директори чувају радна места за историју, географију… Дешава се да
праве такав распоред да наставник са делом норме не може да прихвати часове, јер не може да
се уклопи – појашњава Јанковић.
У Министарству просвете потврђују да је велики број технолошких вишкова нераспоређен и да
је након другог круга, после 30. септембра, неопходно да се по школским управама размотри
сваки појединачни случај и утврди разлог зашто неко није преузет с листе, као и да се утврде
даљи кораци који ће се предузети за решавање тих питања.
На састанку Централне радне групе за праћење ангажовања запослених у образовним
установама изнети су подаци да се на листи вишкова налази још 3.525 запослених, а 12.149 су с
непуном нормом. Међутим, ово није право, коначно стање, јер су неке школе касниле с уносом
података, а и информациони систем је једно време био у прекиду, те је закључено да је и даље
велики број технолошких вишкова нераспоређен и да је неопходно да се овај посао настави
целе школске године.
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да ће се прецизни подаци о броју преузимања у
првом кругу знати до краја недеље, а да ће нови пресек бити завршен до 30. септембра. С друге
стране, синдикати су сложни у намери да ће о злоупотребама и неефикасности обавестити
министра просвете, од кога очекују да санкционише одговорне директоре школа који, како
кажу, и даље крију слободна радна места и не желе да упосле вишкове.
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић истиче да постоје
велике манипулације у примени Члана шест Посебног колективног уговора и захтевима за
преузимање и укрупњавање норме из породичних разлога. Брајковић каже да су поједине
школске управе затрпане захтевима запослених да им се омогући да промене радно место и
пређу у веће градове: Београд, Нови, Сад, Ниш, Крагујевац, Краљево.
На састанку Централне радне групе за праћење ангажовања запослених у образовним
установама још једном је указано на то да је потребно преконтролисати и све случајеве где су
запослени испунили услов за пензију и преиспитати оправданост наставка њиховог
ангажовања. У пракси се то не поштује, јер је Министарство ставове о овом питању изнело у
форми препоруке директорима школа, а не као обавезу.
УСПРС позива Шарчевића на преговоре о платама
Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) позвала је министра просвете, науке и
технолошког развоја Младена Шарчевића да отпочну преговоре о висине основице и корекције
коефицијаната, саооштено је из тог синдиката.У писмо упућеном Шарчевићу које је
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достављено медијима, подсећа се да се о висини основице за обрачун и исплату плата
преговара сваке године у поступку доношења предлога буџета.
“Уговорне стране се обавезују да приступе преговарању о корекцији основице за обрачун плата
пре доношења предлога закона о буyету за наредну годину, ако дође до битне промене
околности на основу којих је утврђена основица за обрачун плата”, наводи се у писму
министру.Синдикат очекује да ће преговори почети у року од десет дана од покретања њихове
иницијативе, а да ће бити завршени у року од 30 дана.Такође, УСПРС подсетио је шарчевића и
на Споразум о решавању спорних питања позивајући га да укључи репрезентативне синдикате
током израде закона из области образовања.

УСПРС позива Шарчевића на преговоре о платама
Извор:Танјуг
Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) позвала је данас министра просвете,
науке и технолошког развоја Младена Шарчевића да отпочну преговоре о висине основице и
корекције коефицијаната, саопштено је из тог синдиката.
У писмо упућеном Шарчевићу које је достављено медијима, подсећа се да се о висини основице
за обрачун и исплату плата преговара сваке године у поступку доношења предлога буџета.
"Уговорне стране се обавезују да приступе преговарању о корекцији основице за обрачун плата
пре доношења предлога закона о буџету за наредну годину, ако дође до битне промене
околности на основу којих је утврђена основица за обрачун плата", наводи се у писму
министру.
Синдикат очекује да ће преговори почети у року од десет дана од покретања њихове
иницијативе, а да ће бити завршени у року од 30 дана.
Такође, УСПРС подсетио је Шарчевића и на Споразум о решавању спорних питања позивајући
га да укључи репрезентативне синдикате током израде закона из области образовања.

Вујовић: Крајем октобра о повећању плата и пензија
Извор:Бета

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће са Међународним монетарним фондом
разговарати колико ће и када бити повећане плате и пензије у Србији и да ће све у вези тога
бити познато крајем октобра.
Он је за Радио телевизију Србије рекао да раст бруто домаћег производа на око 2,5 одсто и мали
дефицит који се очекује на крају године омогућавају да пензије и плате буду повећане.
"ММФ има праксу да, када се остварују резултати у оквиру програма, нема повећања, али
пошто смо ми премашили резултате за 800 - 900 милиона евра, остварили смо простор за
повећање који покушавамо прецизније да измеримо", рекао је Вујовић.
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Према његовим речима, крајем октобра, када Мисија ММФ дође на преговоре биће познато све
тачније око повећања.
"Циљамо да повећања ускладимо тако да остваримо принцип да радна места буду плаћена
зависно од вредности тог рада", рекао је он.

За 50 радних места у београдској Икеи стигло 7.200 пријава
Извор:Бета

Компанија Икеа објавила је да је на њен оглас за запошљавање 50 радника у робној кући у
Београду стигло 7.200 пријава.
Како је наведено, највише пријава је из Београда, а велики број је из иностранства.
У Икеи очекују да ће највеће интересовање за рад у тој компанији бити почетком следеће
године, када ће бити расписан конкурс за више од 200 радних места.
Изградња прве робне куће Икеа у Србији почела је у априлу ове године на парцели уз аутопут
Београд - Ниш, поред наплатне рампе Бубањ поток.
Планирано је да буде отворена на лето 2017. и да запошљава 300 радника, а вредност те
инвестиције је 70 милиона евра.
Икеа је шведски произвођач намештаја и опреме за кућу и има 172.000 запослених у 47
земаља, а у Србији у тој компанији тренутно ради око 80 људи.

Предузетници у Србији траже мање опорезивање зарада
Извор:Бета

Развој предузетништва најбоље би подстакло снижавање стопе опорезивања зарада, сматра 90
одсто најуспешнијих предузетника у Србији, показало је истраживање ревизорско
консултанске компаније ЕY (Ернст и Јанг).
Да ће проналажење и задржавање кључног кадра бити један од највећих изазова у њиховом
будућем пословању проценило је 59 одсто анкетираних предузетника, а 57 одсто сматра да је
потребно развијање повољнијих извора финансирања.
У првом ЕY Предузетничком барометру је наведено да је чак 68 предузетника у Србији успело
да изгради брзорастуће компаније из првог покушаја, 82 одсто је започело пословање
самостално или у сарадњи са партнером, а 74 одсто њих који воде најуспешније компаније има
високу стручну спрему.
Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић је на конференцији за
новинаре поводом представљања резултата истраживања ЕY рекла да се у Влади Србије
разматрају могућности како да се привреда растерети намета и позвала предузетнике да
доставе предлоге мера које би могле да им олакшају пословање.
Она је подсетила да је влада 2016. прогласила Годином предузетника и истакла да се доста
чини на стварању повољнијег привредног окружења.
Генерални директор ЕY у Србији Иван Ракић је казао да та компанија у оквиру пројекта ЕY
Предузетник године указује на значај предузентиштва и његове подршке иновацијама и расту
домаће привреде.
Тај пројекат, како је оценио, потврдјује да у Србији има "сјајних предузетника" и да је потребно
да образовни систем прати потребе привреде, како би се лашке долазило до квалитетних
радника и млади могли лакше да запошљавају.
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Нови конкурс за ЕY Предузентника године ће трајати до 15. новембра, а победник, који ће
конкурисати за ЕY Светског предузетника година, биће проглашен фебруара идуће године.

Рума: Симулација мирног решавања радних спорова
Извор:Танјуг
Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у наредних мецец дана
ће заједно са социјалним партнерима обићи више градова у Србији где ће локалним
послодавцима и запосленима кроз разговор и симулације поступка приближити предности
медијације у споровима из радних односа, најављено је из те Агенције.
Већ данас у хотелу Парк у Руми биће одржана радионица "Мирно решавање радних спорова у
пракси", на којој ће представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима
удружења послодаваца и синдикатима указати на предности института мирног решавања
радних спорова у односу на поступак пред судом.
Биће речи и о штетним последицама штрајка, затим о мобингу, као и о значају планираних
измена Закона о мирном решавању радних спорова којима се тежи оснажењу правног дејства
одлука проистеклих у поступцима пред Агенцијом.
Кроз кратку презентацију института, симулацијом поступка - која има за циљ да поступак пред
Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, уз могућност директног постављања
питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције, заинтересоване стране ће добити
увид у сам процес мирног решавања радних спорова и његове предности.
Радионица је део пројекта "Социјални партнери заједно за унапређивање радног законодавства
у Србији'', који реализује Удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу, уз финансијску
подршку Солидар Суиссе/Сwисс Лабоур Ассистанце (СЛА) - Канцеларија у Србији, а у
партнерству са Уједињеним гранским синдикатима „ Независност, Савезом самосталних
синдиката Србије, Унијом послодаваца Србије и уз подршку Републичке агенције за мирно
решавање радних спорова.
Више о поступцима мирног решавања радних спорова ће говорити заменик директора
Агенције Ивица Лазовић, а конкретне поступке ће симулирати миритељи и арбитри Живко
Кулић, Вера Кондић и Данијела Коштан Ковачевић.
Након Руме, планирано је да се радионице одрже у Смедереву и Ваљеву.
Овај вид обуке локалних привредника и запослених дао је добре резултате у градовима у
којима су се сличне радионице одржавале у претходном периоду (Параћин, Јагодина,
Крушевац, Нови Сад).
Могућност учешћа у радионици имају сви заинтересовани, пре свега локални послодавци и
запослени, али и удружења грађана и представници локалне самоуправе.
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