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Синдикалци Војске први пут на улицама
Аутор: Ана Вуковић
Само ове године хиљаду људи напустило је оружане снаге због немаштине, истакнуто је на
протесту
Интонирањем химне „Боже правде” почео је први у историји протест војске Србије. Око хиљаду
чланова војних синдиката, војника и војних пензионера окупило се испред зграде
Генералштаба, не прихватајући „руку помирења” Министарства одбране, односно најаве да
неће бити отпуштања и да ће плате запослених у Војсци наредне године бити повећане за пет
одсто.
– Ове године хиљаду људи напустило је Војску због немаштине, а такве губитке не бисмо имали
да смо ратовали од јануара до сада. Држава нам је нанела веће губитке него потенцијални
непријатељ. Министар је рекао да неће бити отпуштања, али ако се овако настави, војска ће
сама отићи – истакао је Новица Антић, председник Војног синдиката Србије.
Захтеви војске су, рекао је, минимални, али Министарство и Генералштаб немају слуха за њих
и не прихватају да унутар иначе малог војног буџета другачије расподеле средства како би
обезбедили егзистенцију Војске.
– Премијер је недавно рекао: „Ја могу да дам пет одсто”. Ми не радимо за премијера, већ за
државу Србију и за народ – истакао је Антић.
Укидање редовног војног рока, пензионисање образованих и искусних старешина, гашење
великог броја мирнодопских и ратних јединица, некритичко уништење употребљивог
наоружања и војне опреме, економско уништење фабрика које су производиле за војску,
занемаривање ратних ветерана… само су неки од проблема Војске, поручио је Јово Тамбурић,
председник Удружења војних пензионера.
– Протест јесте срамота, али не Војног синдиката Србије и професионалних војних лица, него
оних који су урушили систем одбране– рекао је Тамбурић.
Да је посао војника у Србији тежак, потврђују и окупљени.
– Примања су мала, а обим посла велики. Страхујемо од отпуштања и непродужавања уговора
– објашњава један од војника.
Најтеже им, кажу, пада неизвесност.
– Ако се на здравственом прегледу утврди да су притисак или шећер у крви повишени, уговор
неће бити продужен. Под таквим притиском да у сваком тренутку будемо здрави, сами себи
уништавамо здравље. Многи су ушли у године, а не знају шта ће бити с њима. Млађи већ су
раздужили униформе, али шта ћу ја после 25 година службе – јада се војник.
Његове колеге су и међу таксистима, конобарима, припадницима приватног обезбеђења…
– Ако војник прима плату од 32.000 динара, а дете га свако јутро вуче за рукав да му да за
ужину, он мора да тражи додатни посао. Не можете да замислите како изгледа кад одлазим на
терен на две недеље, а супругу и синове остављам са хиљаду динара у кући – прича војник који
је, као и његове колеге, због страха од губитка посла желео да остане анониман.
Према речима организатора, које је подржао и Полицијски синдикат, у претходних неколико
дана вођена је кампања како би се скуп спречио, а војницима је прећено и појавом навијачких
група.
Део такве кампање, кажу они, јесу и тврдње да су представници војног и полицијског
синдиката повезани с невладиним и другим организацијама, као и Соросовим и Рокфелеровим
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фондовима. Они ипак наглашавају да нису усмерени против државе и да је разлог за
одржавање скупа то што нису могли да прихвате споразум са ресорним министром Зораном
Ђорђевићем.
Вратио Вучићу 5.000 динара помоћи
Међу окупљенима на протестном скупу војске био је и Миле Делић, председник Удружења
синдиката пензионисаних војних лица Србије.
Он је недавно постао познат на друштвеним мрежама када се у јавности појавила његова
уплатница адресирана на председника владе Александра Вучића.
Делић је, наиме, премијеру вратио 5.000 динара једнократне помоћи за пензионере, уз
напомену: „Милостињу не желим, отели сте ми 307.645 динара”.
Бивши професор на Ваздухопловној војној академији, незадовољан Законом о привременом
начину уређења исплате пензије, признао је да се и до сада често „дописивао” са Вучићем.
Једанаест писама која му је послао ипак су остала без одговора.
На протест војске је дошао јер је, како каже, логично да подржи захтеве за враћање
достојанства младим колегама, војним професионалцима. Њихове муке разуме, јер их је и сам
прошао.
– Постоје немар, неозбиљност и нестручност државе и законодавне и извршне власти према
одбрани земље, а не само према војсци. У државним телима, где би макар у саветодавној улози
требало да буду пензионисани официри, њих нема, а замењују их којекакви дилетанти –
поручио је Делић.
Синдикат одбране Србије није подржао окупљање
Синдикат одбране Србије саопштио је да њихови чланови нису подржали протест у
организацији Војног синдиката Србије, јер је, могуће, имао и политичке, а не само синдикалне
мотиве. Осим тога, чињеница да војска и полиција излазе на улице Београда да демонстрирају
доводи до узнемирења грађана и уноси нестабилност, саопштио је тај синдикат.
Додају да синдикати треба да се баве синдикалним питањима, али да им то не даје право да се
својим иступима у јавности питају „ко води извршну политику у Србији, Влада или странци
чији се налози беспоговорно извршавају иако су у супротности са законима и интересима
Србије”.
Такве изјаве, наводе, улазе у домен унутрашње и спољне политике, а то не постоји ни у једном
статуту било којег синдиката.

Први протест војника
Аутор:Раде Драговић
Припадници ВС незадовољни зарадама и материјалним статусом. Пропали преговори са
Министарством одбране, данас скуп у Београду
ОТПУШТАЊА запослених у систему одбране неће бити. У плану није ни смањивање
капацитета војног здравства. Први корак у побољшању материјалног положаја војника,
официра и цивила запослених у Војсци Србије биће повећање децембарске плате за пет посто.
Ови аргументи министра одбране Зорана Ђорђевића нису били довољно јаки да би лидери
Војног синдиката повукли своју одлуку о протестном скупу - првом у историји домаћих
оружаних снага. Вишедневни разговори синдикалаца са војним врхом окончани су у петак
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увече, без резултата. Запослени у систему одбране, како су раније најавили, окупиће се данас у
пет до подне испред седишта Министарства одбране у Београду.
- Нисмо успели да постигнемо компромис, иако смо направили уступке у захтевима - каже
председник Војног синдиката Новица Антић. - Наши разговори са министром одбраном нису
резултирали побољшањем положаја професионалних војника који чине најугроженију
категорију запослених у систему одбране. Наши захтеви углавном су последица - гладних
стомака.
Војни синдикат затражио је да основица за обрачун плата буде 26.284 динара, на шта држава
није могла да пристане. Уместо тога, према ширем плану Владе Србије, војсци је понуђено
повећање од свега пет одсто ове године, и тенденцију да повећање у 2017. досегне још десет
процената.
Упркос честом неразумевању, Војни синдикат и Министарство суштински деле исти став о
материјалном положају запослених у систему одбране, који није задовољавајући. Суштинска
разлика међу њима тиче се начина његовог побољшања.
ПЛАТЕ У РЕГИОНУ КАО пример бољег односа државе према својој армији Војни синдикат
Србије узима Хрватску, где водник има плату од готово 1.000 евра, што је три пута више од
износа који прима његов српски колега. Војник хрватске војске зарађује двоструко више од
нашег, а исти проценат разликује примања и нижих официра две војске. Генералска плата у
Србији је око хиљаду, док у Хрватској она износи 3.600 евра.
Запослени ВС са синдикалним књижицама истичу да сиромаштво припадника Војске Србије
урушава њене оперативне способности. У прилог томе наводе да војник који проводи 250 дана
у години у униформи, а својом платом не може да прехрани породицу, не може да буде ослонац
војне моћи државе.
У Војном синдикату истичу резултате анкета који показују да је више од половине припадника
ВС незадовољно платом, што је двоструко већи број у односу на претходне године. Велики
проблем је драстична разлика у платама подоцифира и официра, будући да официри имају
двоструко веће плате чак и од заставника са дводеценијским војним искуством. Истраживања
показују и да је трећина војника оптерећена сиромаштвом, чиме се објашњава и то што војну
униформу годишње скине и до 1.000 професионалних војника. Поред војника оружане снаге
све више напуштају официри и подофицири са највишим квалификацијама, као и цивили
запослени у војној служби.
У Министарству одбране напомињу да држава није заборавила своју војску, али и истичу да
тренутна ситуације не допушта драстична повећања њихових примања.
- Трудимо се да колико је могуће поправимо положај припадника војске. У мају је износ
дневнице са 1.500 повећан на 1.800 динара. Копнену зону безбедности прогласили смо
простором отежаних услова рада, што подразумева повећање од 10 одсто на дневнице.
Смањена је цена оброка у војним кантинама на 200 динара, а уведен је и додатни оброк наводе у Министарству одбране и истичу да смањење броја запослених није у кадровском
плану ни за следећу годину.
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За првих 10 месеци запослено око 220.000 са евиденције НЗС
Извор:Танјуг
У првих 10 месеци ове године, са евиденције Националне службе за запошљавање успело је да
се запосли више од 220.000 лица, што је за шест одсто више него у истом периоду прошле
године.
Око 30 до 40 одсто њих запослило се захваљујући посредовању НСЗ.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић каже да се највећи број њих и даље запошљава на одређено
време, али приметно је да расте проценат и оних који се запошљавају на неодређено време.
Око 50 одсто незапослених са евиденције добило је посао на одређено време, а око 20 одсто на
неодређено.
Остали су ангажовани кроз различите облике рада ван радног односа.
"То је такође позитивно, јер они и на тај начин остварују приходе и уплаћују се за њих
доприноси и порези ван радног односа. И та врста радног ангажовања такође може бити
корисна", каже директор НСЗ.
Он је Танјугу рекао да постоје показатељи да је дошло до позитивније слике на тржисту рада и
да је приметно да се од марта ове године број лица на евиденцији смањивао.
Тренутна стопа незапослености је 15,2 одсто и она је нижа у односу на први квартал године.
Тренутно је у земљи 686.000 незапослених, а већ неколико месеци та цифра је испод 700.000,
што је најмањи број почев од 2000. године, објаснио је директор НСЗ.
"Може се очекивати да ће током зимских месеци број незапослених незнатно расти, али то није
ништа неуобичајено имајући у виду да се завршава велики број сезонских послова. Потом ће
опет од фебруара тај број почети да се смањује, јер поново крећу сезонски радови", каже
Мартиновић.
Он је истакао да ће за мере активне политике и програме запошљавања у идућој године биће
опредељен приближно исти износ средстава као и ове године.
Мартиновић каже да се очекује да ће у томе помоћи и локалне самоуправе што ће бити од
великој значаја у циљу даљег смањиења незапослености.
Акционим планом за запошљавање предвиђено је 2, 8 милијарди динара за програме
запошљавања и додатних 550 милиона динара за особе са инвалидитетом.
Како каже, идуће године у фокусу биће теже запошљиве категорије-осим инвалида и деца без
родитељског старења, млађа од 30 година, деца палих бораца, али и жртве породичног насиља
и трговине људима…
Када је у питању запошљавање особа са инвалидитетом, Мартиновић је рекао да је ове године
забележен већи проценат утрошених средстава имајући у виду да је у ранијим годинама било
мало интересовања послодаваца па су средства за те намене враћана у буџет.
Како каже, нада се да ће и идуће године захваљујући подршци НСЗ послодавци у већем броју
запошљавати особе са инвалидитетом, како не би плаћали казнене пенале.
"Још увек има послодаваца који нису довољно информисани. Морамо радити на томе да та
средства послодавци искористе јер ово су бесповратна средства и једина обавеза послодаваца је
да поштују уговорене обавезе и немају обавезу враћања новца", истакао је Мартиновић.
Такође, на располагању у 2017. биће и посебни програми за вишкове запослених којих на
евиденцији НСЗ има око 53.000.
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Радници се изгубе између бруто и нето обрачуна
Аутор:Љубинка Малешевић
Већ више од деценије српски послодавци траже да се смање намети на зараде, али приходовна
страна државног буџета то никако не дозвољава.
Нико није против тога да се порези на зараде смање, јер је свима јасно да су они знатно већи
него у другим државама Европе и региона, али нико и не зна на који начин у буџету
надокнадити новац који се сада приходује управо од ових намета. Другим речима, да би се
привреди олакшало и привредницима смањили намети на зараде, морају се наћи други
“пуниоци” буџета.
Најава премијера Александра Вучића да ће наредне године порез на зараде бити смањен на 50
одсто, обрадовала је српске привреднике, али је велико питање да ли то аутоматски значи и
веће плате запослених у приватном сектору. Намера државе јесте да подржи привреду и убрза
економски раст, али и да се у склопу тога повећају плате запослених у приватном сектору.
Сада за сваког радника газда држави плаћа 10 одсто пореза на зараду, а онда и он и радник
приде плаћају за пензионо и здравствено осигурање и за незапосленост. Када се све израчуна
произилази да се на 100 динара нето зараде држави даје између 64 и 67 динара, зависно од
висине плате.
Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку тврди да привреда има своју рачуницу и да
тачно зна колико би порези и доприноси морали бити смањени да би српским предузетницима
било боље. Он истиче да би висина пореза и доприноса морала да буде на нивоу већине
источноевропских земаља, односно између 40 и 42 одсто.
- То би значило растерећење. Ми бисмо били конкурентни с државама као што су Словачка,
Чешка, Мађарска, били бисмо конкурентни у односу на Бугарску, где је последње три године
отишло највише инвеститора у региону. У Бугарској су намети на зараде најнижи – 20 одсто, у
Албанији 25 одсто. Од нас веће порезе и доприносе на рад у региону имају Црна Гора и
Словенија – рекао је Рајић.
Држава је наводно спремна да намете спусти на 50 одсто. Но, у рачуници коју привредници
праве и на саму најаву да ће наредне године држава смањити намете на зараду нигде се не
помињу плате радника у приватном сектору. Додуше, Небојша Атанацковић, председник Уније
послодаваца Србије, тврди да би у случају смањења намета на зараде могло бити и простора за
повећање плата радника, али није спреман да унапред каже колико би то могло. У исто време,
Горан Ковачевић, председник Управног одбора НАЛЕД-а, оцењује да се смањење државних
дажбина на зараде не би одмах одразило на плате радника, односно да не значи аутоматско
повећање зарада, али да би се то могло догодити за годину дана.
Ни економиста Милан Ковачевић није претерано оптимистичан када је реч о повећању плата и
верује да би то тек понегде био случај.
- У већини случајева уговорена је нето зарада, што би значило да ће послодавци већи део новца
узети за себе, а радницима дати известан износ тамо где је запослени изузетно битан – сматра
Ковачевић.
Да ће газде новац приграбити за себе уколико заиста дође до смањење државних намета на
зараде сматра и економиста Махумут Бушатлија.
- У јавном сектору су плате замрзнуте, тако да ти радници не могу осетити повећање зарада, а и
да нису, та предузећа су махом у губицима, па би сав новац требало да искористе за покривање
губитака. Што се тиче приватника, јасно је да ће новац приграбити за себе, уколико их закон
другачије не обавеже – истиче Бушатлија.
Мада привредници не обећавају веће плате у случају смањења државних намета, они поручују
да би то довело до запошљавања нових људи. Међутим, порески стручњак Милица Бусић
истиче да је пореско оптерећење зарада у Србији на средини када се пореди са земљама
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центролне и источне Европе, те да то није разлог високе незапослености и недостатка
инвестиција.
- Порез на зараде је низак, 10 одсто, и нема много простора за смањење. Гро намета отпада на
доприносе, пензијске и здравствене. Међутим, пре смањења доприноса треба прво
реформисати те области. На пример, ако се смањују пензијски доприноси, онда се морају
смањити пензије. Ако се смањују доприноси за здравствено осигурање онда се мора смањити
обим здравствене заштите. У супротном праве се још веће неравнотеже, а и пензијски и
здравствени систем већ праве дефиците – рекла је Милица Бисић.
Порески стручњаци имају своју, а привредници своју рачуницу. У том клинчу једних који пуне
државну касу и других који би да што мање дају држави, налазе се радници од којих мало који
зна да објасни шта му је бруто, а шта нето плата и како то да се статистички приказује много
већи просек предузећа у којем раде од онога што они добију на својим рачунима. Саопштење
Републичког завода за статистику да је бруто октобарска плата у Србији 62.414 , а нето – дакле
оно што радници добијају – 45.281 динар, показује где и коме одлази разлика између
обрачунатог и добијеног. Наиме, од просечне нето октобарске плате, коју руку на срце сања
више од 80 одсто запослених у Србији, од 45.281 динара до бруто зараде “нестане” 16.833
динара, јер толико износи разлика између бруто и нето зараде. Она би била и већа да није
неопорезованог дела плате и да порез на саме плате није свега 10 одсто.
Како се онда од бруто добија нето плата и шта плаћа газда, а шта радник? Порез на зараду
износи 10 одсто, али се од висине плате одбија неопорезиви део, па се онда на тај износ
рачунају доприноси, који се равноправно деле на послодавце и раднике. Тако и газде и
радници плаћају по 13 одсто за пензијско и инвалидско осигурање што је укупно 26 одсто који
одлазе у Фонд ПИО. За обавезно здравствено осигурање плаћају по 5,15 % и радник и
послодавац, а за случај незапослености сваки по 0,75 одсто. Тек када се све то одбије, дакле
порез и сви доприноси, долази се до нето зараде која се исплаћује раднику.
Постоји и бруто и нето минималац
Мада је српски минималац од 22.264 динара један од најмањих у Европи, и на њега се плаћају
порези и доприноси, односно и ту има бруто и нето исплата. Када је нето минималац 22.264
онда је бруто 30.105 динара, а разлика иде држави. Међутим, ни минималац током 12 месеци
није исти, јер зависи од броја радних дана у месецу, па је зато некада мањи и за две хиљаде
динара. Мањи је у јануару, фебруару, априлу, јулу и октобру и тада износи свега 20.328 динара.
На тај нето минималац плаћа се још око 7.000 динара, па се тако долази до бруто износа који
газда мора да плати у износу од 27.343 динара.

Директор постао хигијеничар
Пише: С. В.

Љубинко Андрић, директор ЈКП "Полет" данас је узео метлу и канту у руке у намери да сам
чисти зелену пијацу. Андрић је огорчен на законску одлуку која му не дозвољава запошљавање
потребног броја људи.
Он је одлучио да преко Омладинске задруге ангажује 14 људи који ће радити као хигијеничари
и чувари, али му је начелница Одељења за локални развој Тијана Тодоровић указала да закон
дозвољава ангажовање само 10 одсто, од укупног броја радника на неодређено. Како су у
"Полету" запослена 33 радника, цифра од 14 на одређено није могућа.
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- На три пијаце требају нам најмање четири хигијеничара, на кванташкој пијаци је један
радник стално запослен и ради од 7 до 19 сати, а на робној исто. На овој пијаци да би одржали
ред потребна су два хигијеничара. Како нема никог другог, ја сам данас прихватио да будем
хигијеничар и да с поносом покажем и људима да то није нечасно - објаснио је Андрић
новинарима који су га затекли у обављању овог посла.
Он каже да је "грех на Тиани Тодоровић" која га је натерала "неразумном одлуком" да у суботу
отпусти све запослене преко Омладинске задруге.
- Она се држи круто слова закона да ја могу да запослим само три човека. Али ја питам да ли је
живот реалнији од сувог закона? Што је држава угрожена ако се не поштује тај закон? А кад је
прошло руководство на челу са бившим директором Драганом Бранковићем исказало губитак
то је потписала. Предао сам захтев да се одобри промена пословања. Па ја сам за само два
месеца од минус три милиона динара изашао на плус 70.000, без повећана цена - огорчен је
Андрић.
Тврди да запослени у "Полету" неће да раде као хигијеничари и чувари, јер је реч о бившим
директорима.
- Та господа која су овде била годинама и имају факултете мени не требају у новој
систематизацији. Нема посла за њих, имам шест људи вишка у канцеларијама. Понудио сам им
места чувара, наплатача, хигијеничара, али замислите, сви хоће само касу. Е, не може! искључив је Андрић.
У одговору начелници Тодоровић он је навео да су њени ставови у складу са законом, али да су
живот и реалност нешто друго, због чега је затражио усвајање врашеног програма пословања и
састанак са надлежнима у циљу решавања овог проблема.

Две хиљаде на протесту војног синдиката
Пише: Данас Онлине
Министар Ђорђевић: На протесту било 200 припадника војске
Чланови Војног синдиката Србије протестовали су данас испред Министарства одбране у
Београду тражећи повећање плата и боље услове рада за припаднике Војске, а подршку су им
дали и припадници Полицијског синдиката Србије.
Председник Војног синдиката Србије Новица Антић рекао је да је на протесту присутно
око две хиљаде људи и да није реч о штрајку. Антић је рекао да би на протесту било и више
људи да Генералштаб Војске Србије није издао наредбу да се у свим јединицама прочита
обавештење у коме се наводи да је протест Војног синдиката против интереса државе и да
штети угледу Војске Србије.
"Чланови Војног синдиката траже да се припадницима Војске Србије повећа основица за
обрачување плата, а жале се и да су им смањене дневнице, па се дешава да војник проведе
читав дан на терену за дневницу од 150 динара", указао је Антић.
Антић је рекао да су Министарство одбране и Генералштаб Војске Србије ингорисали захтеве
Војног синдиката Србије и да су самим тим они одговорни што се тај синдикат одлучио за
протест. Упитан колика је просечна зарада припадника Војске Србије који су учествовали у
данашњем протесту, Антић је одговорио да је реч о суми од 40.000 динара.
Он је објаснио да Војни синдикат не тражи да се узму додатна новчана средства за Војску већ да
постојећи буџет боље расподели тако да се запосленима повећају зараде. Према Антићу, војни
буџет се нерационално троши и оно што у цивилству кошта 100 динара, Војска купује по три
пута већој цени.
Најниже плате у јавном сектору имају припадници Војске Србије, истакао је Антић који је
демантовао и тврдње да је имао контаке са страним амбасадама и невладиним организацијама.
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Он је поручио и да Војска Србије свакодневно извршава своје задатке и да грађани немају
разлога да због тога брину.
Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић је рекао да ће тај
синдикат наставити да подржава припаднике Војске у захтевима за побољшање социјалног
положаја и да се бори за достојанство припадника војске и полиције. Мијаиловић је рекао и да
се противи томе да се војска и полиција користе у политичке сврхе. Чланови Војног синдиката
Србије су отишли и до Председништва Србије где су председнику Србије Томиславу Николићу
уручили писмо у коме указују на свој тежак положај и траже заштиту.
Демонстранти су се кретали тротоаром, тако да током шетње није обустављан саобраћај.
После протеста Војног синдиката у Београду, министар одбране Зоран Ђорђевић је
изјавио да је поносан на припаднике Војске Србије јер се нису одазвали позиву политикантског
синдикалног руководства који је на протесту имао и политичке изјаве, које нису у складу са
синдикалним деловањем.
"На протесту је било свега око 200 припадника војске, а забринут сам што је протест окупио и
присталице националистичких и екстремистичких група. Више од 99 одсто војника није дошло
на протест, јер знају да је војска једно са народом и да верно служи својој држави“, рекао је
министар.
Ђорђевић у саопштењу истиче да остаје при својим ставовима и тврдњама да неће бити
смањења примања, нити отпуштања запослених, а да ће већ почетком следеће године свим
запосленима бити повећана плата за пет одсто. Нови правилник о платама примењиваће се од
1. јануара 2018. године.
Готово у исто време саопштење је стигло и из Генералштаба у којем се наводи да број
присутних припадника Војске Србије на данашњем протесту Војног синдиката најбоље говори
да ставови синдикалног руководства нису ставови припадника Војске Србије, чак ни чланова
тог синдиката.
"Начелник Генералштаба одаје признање свим припадницима Војске Србије, који су увидели
праве намере руководства Војног синдиката и нису присуствовали протесном скупу. Политика
није посао војске а ни синдиката. Протест војника није, нити је у српској историји икада био,
начин за решавање проблема", наводи се у саопштењу и да додаје да "Генералштаб Војске
Србије неће дозволити да било ко баца љагу на часне официре и војнике".
Мишљење синдиката одбране Србије
Мишљење Синдиката одбране Србије поводом протеста Војног синдиката Србије је да њихови
припадници не подрже протест јер се представници Војног синдиката Србије "нису удостојили
ни да, макар формално, ако не директно затраже подршку не само од нашег већ и од осталих
синдиката који делују у систему Министарства одбране и Војсци Србије".
"Такође и сама чињеница да војска и полиција излазе на улице Београда доводи до узнемирења
грађана и уноси нестабилност у земљи. Иако сматрамо да је има захтева Војног синдиката
Србије која су оправдани, не одобравамо начин њиховог деловања, поготово када на улицама
Београда демонстрирају снаге безбедности наше државе. То сигурно не доприноси побољшању
материјалног положаја припадника војске, а нису искључени ни политички мотиви оваквог
окупљања", наводи се у саопштењу Синдиката одбране Србије.
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Усклађивање производње са тражњом
Пише: З. Р.
У компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија производне линије и монтажне траке поново
су заустављене. Овога пута, како је саопштено из ФЦА Србија, до 30. новембра, након чега ће
изнова стартовати производња свих верзија "фијат 500Л" у две смене, током којих из
фабричких погона изадје до 450 комплетних аутомобила дневно.
Разлог за нову обуставу производње у ФЦА Србија, друге или треће од летошњег укидања једне
од три дотадашње производне смене, те отпуштања више стотина прекобројних радника, опет
је смањена потражња за јединим моделом крагујевачке фабрике, "фијатом 500Л", на
иностраним, пре свега на америчком тржишту.
У компанији ФЦА Србија у 2016. ће, с обзиром да је укидањем једне смене план овогодишње
производње значајно редукован, бити направљено нешто више од 70.000 аутомобила, односно
три пута мање но што то омогућују инсталирани капацитети, или чак пет пута мање од
пројектованих потенцијала крагујевачке фабрике. Како је већи део овогодишње производње
"фијата 500Л" реализован, то се до краја године с извесношћу очекују нови прекиди рада у
ФЦА Србија.

За првих 10 месеци запослено око 220.000 са евиденције бироа
Извор:Танјуг
У првих 10 месеци ове године, са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) успело
је да се запосли више од 220.000 лица, што је за шест одсто више него у истом периоду прошле
године.
Око 30 до 40 одсто њих запослило се захваљујући посредовању НСЗ.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић каже да се највећи број њих и даље запошљава на одређено
време, али приметно је да расте проценат и оних који се запошљавају на неодређено време.
Он је рекао да постоје показатељи да је дошло до позитивније слике на тржисту рада и да је
приметно да се од марта ове године број лица на евиденцији смањивао.
Тренутна стопа незапослености је 15,2 одсто и она је нижа у односу на први квартал године.
Тренутно је у земљи 686.000 незапослених, а већ неколико месеци та цифра је испод 700.000,
што је најмањи број почев од 2000. године, објаснио је директор НСЗ.
- Може се очекивати да ће током зимских месеци број незапослених незнатно расти, али то
није ништа неуобичајено имајући у виду да се завршава велики број сезонских послова. Потом
ће опет од фебруара тај број почети да се смањује, јер поново крећу сезонски радови - каже
Мартиновић.
Он је истакао да ће за мере активне политике и програме запошљавања у идућој године биће
опредељен приближно исти износ средстава као и ове године.
Подстицаји за запошљавање особа са инвалидитетом
Акционим планом за запошљавање предвиђено је 2, 8 милијарди динара за програме
запошљавања и додатних 550 милиона динара за особе са инвалидитетом.
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Како каже, идуће године у фокусу биће теже запошљиве категорије-осим инвалида и деца без
родитељског старења, млађа од 30 година, деца палих бораца, али и жртве породичног насиља
и трговине људима… .
Када је у питању запошљавање особа са инвалидитетом, Мартиновић је рекао да је ове године
забележен већи проценат утрошених средстава имајући у виду да је у ранијим годинама било
мало интересовања послодаваца па су средства за те намене враћана у буџет.
- Још увек има послодаваца који нису довољно информисани. Морамо радити на томе да та
средства послодавци искористе јер ово су бесповратна средства и једина обавеза послодаваца је
да поштују уговорене обавезе и немају обавезу враћања новца - истакао је Мартиновић.
Такође, на располагању у 2017. биће и посебни програми за вишкове запослених којих на
евиденцији НСЗ има око 53.000.

ВОЈНИ АНАЛИТИЧАР РАДИЋ: Све војске у региону имају веће плате
Извор:Н1
БЕОГРАД - Војни аналитичар Александар Радић каже да све војске у региону имају веће плате
и да то демотивише људе. Он сматра да је кадар који долази далеко од онога који би био
пожељан.
"Манипулише се од стране министарства статистиком, обично се показује како је интерес све
већи, а суштина је да разочарани професионалци одлазе, јер систем не брине о њима", каже
Радић.
Он истиче да је потребно направити притисак на економију и наћи новац за војску.
Коментаришући протест Војног синдиката, Радић је рекао да су прилике јако лоше и да је
протест био оправдан.
"Добро је што се поново показало да су људи који носе униформу храбри појединци и да имају
смелости да у једном хијерархијском систему у коме су притиснути вероватно и ту верујем
синдикату и претњама и неразумевањем у најмању руку могу да скупе храброст и изађу на
улицу. Без обзира на то што министар одбране каже да је реч о малом броју људи, сматрам да је
реч о изузетно великом броју људи који су изашли на улицу, с обзиром на прилике у војсци и
да је ово први протест у исторји наших оруржаних снага", рекао је он.
Радић сматра да је добро што су војни професионалци стали у одбрану свог система и што не
чекају да то уради неко други и не дозвољавају да неко "манипулише празним фразама". Радић
наводи да би прихватљиво улагање у оружану силу Србије требало да буде у складу са оним што
се у Европи сматра за стандард, а то је два одсто БДП.
"Министарство из године у годину добија све мање пара, али сада, када је на челу министарства
Зоран Ђорђевић, који је економиста, покушавају да објасне да је то више него икад, али реално
то је мање него икад, како год да се гледа. Улагање је мало, војска је занемарена, проблем
модернизације, решавање проблема у инфраструктури је наслеђе прошлости и то је тачно, али
мислим да су највећи трошкови под ударом министарства, јер се покушава наћи решење да
једна интересна група из владајуће партије пронађе начин како да део новца који се досад
трошио за персоналне трошкове преусмери на набавке из предузећа која су чврсто у рукама
партијских кадрова. То је разлог због ког се плате смањују. Није реч о захтевима, колико
схватам Војни синдикат, који се односе на нешто на шта имају право да те плате буду у складу
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са прописима, него у покушају да се прекине са сталним обарањем износа персоналних
трошкова у војсци", навео је Александар Радић.
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