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На радном месту 514.397 Војвођана
Аутор:Д. Млађеновић
Да Србији недостају радна места није никаква тајна, али је сада ситуација нешто боља него
раније. Наиме, на крају прошле године у Србији је било око 700.000 незапослених, од којих у
Војводини 160.556. У односу на крај 2015. године мање је незапослених и то у Србији за око
23.000, односно око 3,3 одсто, док је у Војводини достигнут проценат од 8,2 одсто, односно
незапослених је за 14.298 мање. Истовремено, повећан је број запослених, јер подаци Анкете о
радној снази с краја прошле године, показују да је у трећем кварталу 2016. године у Војводини
било 514.397 запослених, што је повећање од 1,3 одсто у односу на трећи квартал 2015. године.
И док ове бројке показују да се стање полако помера набоље, неповољно је то што је међу
незапосленима највише оних који су у најпроудуктивнијим годинама. Наиме, највише учешће
у регистрованој незапослених на крају прошле, када се посматрају године старости, управо
заузимају они од 30 до 54 године, када су њихове радне способности најбоље, јер је више од
половине укупног броја незапослених у том старосном распону.
У старосним групама од 25 до 29 година, 30 до 34 године, 35 до 39, 40 до 44, 45 до 49 и од 55 до
59 година проценат незапослених је веома сличан и креће се од 11,3 до 11,8 одсто укупног броја
незапослених. Највећи проценат незапослених који су на евиденцији Националне службе за
запошљавање у Војводини је у старосној групи до 50 до 54 године - 12,3 одсто, најмање је старих
од 15 до 19 година - 3,1 одсто, старих од 20 до 24 године је 9,5 одсто, док је незапоселних од 60
до 64 године - 5,8 одсто.
Није најбоља ни слика која указује на образовну структуру незапослених. Наиме, на крају
прошле године у укупном броју незапослених нестручних је било чак 61.835, односно 38,5
одсто, док је је оних с различитим степеном стручности, а највише их је са средњом школом 46,8 одсто, било 98.721 односно 61,5 одсто.
Нажалост, број стручних и нестручних незапослених није се заначајно мењао протеклих
година, али су се мењали захтеви тржишта. Послодавци све више траже раднике који поседују
више знања и вештина. па све више незапослених похађа различите обуке.То се посебно
односи на незапослене који на посао чекају дуже од годину дана, а таквих је у Војводини више
од 100.000.
Реч је о дугорочној незапослености, што је велики проблем пошто се због тога заборављају
стечена знања, губи мотивација и смањује могућност запослења. Како би се то свело на што
мању меру, а да би се одговорило на потребе за радном снагом у Едукативном центру у Новом
Саду организују се обуке за преквалификацију и доквалификацију, као и обуке за подизање
компетенције незапослених, које је до сада похађало више од 3.000 незапослених.
Преполовљена стопа незапослености
Иако је незапослених много, бројке показују да њихов број већ дуже од деценије у паду. Наиме,
у децембру 2013. године у Војводини је без посла било готово 300.000 радно способних, а сада
је незапослених мање за 135.571, што је смањење веће од 50 одсто.
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У Војводини 120 катанаца због фискалних рачуна
Аутор:Д. Урошевић
Битка против сиве економије води се и помоћу наградне игре, али и помоћу инспекција.
Инспектори теренске контроле Пореске управе Републике Србије од почетка вое године
настављају са праксом бројних, како редовних, тако ванредних и викенд контрола пословања
пореских обвезника.
Само у прва два месеца ове године извршено је преко 1.100 контрола евидентирања промета
преко фискалних каса на територији целе Републике Србије. У 31 одсто случајева утврђене су
неправилности које су санкционисане мером привременог затварања објекта.
Од почетка године до данас, услед утврђеног непоштовања прописа, код пореских обвезника с
територије Војводине, изречене су мере привременог затварања код 120 пореских обвезника и
покренут је прекршајни поступак против одговорних лица.
Утврђене су неправилности које се највише тичу непријављивања промета преко фискалних
каса, односно неиздавања фискалних рачуна. Поред тога, бројни су били и случајеви обављања
нерегистроване делатности, мањка робе према пописима или ангажовања непријављених
радника. Важно је напоменути да је у готово половини тих случајева, контрола пословања била
иницирана он лајн пријавама грађана, било путем електронске поште, Контакт центра или
интернет портала ,Порески аларм: (www.poreskialarm.rs).
Поред угоститељских и трговачких радњи, контролом су обухваћене и друге делатности, од
услужних па до приватних здравствених ординација. И у наредном периоду Пореска управа
наставитиће да континуирано контролоше пословање пореских обвезника у свим делатностима
како на територији Војводине, тако и целе Србије, а у склопу борбе против сиве економије.
Према проценама из Владе Србије сива економија чини 30 одсто српског бруто домаћег
производа. Такође, због сиве економије државна каса Србије свакога дана изгуби осам милиона
евра! Највише проблема пореским инспекторима прави нелегалан промет дувана, текстила,
хране, нерегистровани превозници (такси возила и камиони), као и фризерски салони.
Затварање у марту
Само од почетка марта у Новом Саду, Моровићу, Сенти, Врбасу, Темерину, Сремској Каменици
и Качареву привремено је затворено 20 објеката пореских обвезника. Код њих су утврђене
неправилности у раду, а покренут је прекршајни поступак против одговорних лица.

Следе запошљавања и у војвођанском здравству
Аутор:Љ. Петровић

Најава нових запошљавања у здравству односиће се и на Војводину, у складу са потребама, као
и могућност добијања специјализација. Како за “Дневник” најављује покрајински секретар за
здравство доцент др Зоран Гојковић, након осам година паузе, поново ће бити омогућене
специјализације у дефицитарним областима као што су радиолози, анестезиолози и остале
дефицитарне гране.Републички министар здравља др Златибор Лончар најавио је да је
одобрено запошљавање 2.000 људи, а да ће у наредних неколико месеци посао добити између
500 и 600 младих лекара.
- Војводина ће у оквиру ових најављених нових запошљавања партиципирати у складу са
нашим потребама и биоће значајних запошљавања у Вовјодини. У другој половини прошле
године запослено је више од 50 лекара и око 300 медицинских штара, али је то још увек
недовољно, с обзиром на велики одлив и приоритете везане за потребе у сектору. Због тога ће
запошљавање бити настављено - казао је покрајински секретар за здравство доцент др Зоран
Гојковић.
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Према његовим речима, у здравству Србије је од 2014. године запослено 2.500 људи, а
додељено је и 4.000 специјализација.Министар Лончар је најавио како се више неће чекати да
специјалиста оде у пензију, па да се тек након тога примају млади лекари. Сада ће се млади
лекари запошљавати пре него што старије колеге оду у пензију и добијаће специјализацију,
како се не би десило да се уложи у инфраструктуру и опрему, а да нема ко да ради, као што се
дешавало у окружењу.
- Специјализација нија било осам година, биле су волшебно укинуте. Од како су поново
одобрене, додељено је 4.000 специјализација. Највише оних дефицитарних, а то су радиолози,
анестезиолози, офталмолози, гинеколози, педијатри. Потребно је време да се заврши
специјализација и то траје од четири до шест година, а потребно је да прође и до десет година,
да би они могли самостално да раде и лече пацијенте - истакао је др Гојковић.
Покрајински секретар је најавио и да је су Институт за јавно здравље Војводине, као и Институт
за јавно Србије “ Др Милан Јовановић Батут” добили налоге да ове године ураде промену
норматива, у оквиру новог плана мреже здравствених установа.

Чадеж: Финансијске институције препознају шта се дешава у Србији
Извор:Танјуг
Председник привредне коморе Србије Марко Чадеж сматра да повећање кредитног рејтинга
показује да међународне финансијске институције препознају шта се у Србији дешава, односно,
да постоји стабилност.
Коментаришући то што је Агенција за оцену кредитног рејтинга Моодy''с повећала кредитни
рејтинг Србије, он је за Тв Пинк подсетио да је то друга година за редом да се бележи значајан
помак на листи.
Како каже, то говори да међународне финансијске институције препознају шта се у Србији
дешава, да постоји стабилност и да се препоручује инвеститорима да погледају да
Министарство финансија, Народна банка и Влада Србије раде добар посао.
- Постоји читав сет објашњења зашто је нека земља виша на листи и зашто се кредитни рејтинг
подиже - рекао је Чадеж.
Он је навео да је за инвеститоре најважнија предвидивост и стабилност.
- Мозете да дате било какве субвенције, за инвеститоре је најважнија предвидивост и
стабилност и то је оно што очекују - рекао је Чадеж.
Према његовим речима, инвеститори му у разговору кажу да долазе годинама у Србију, да
прате шта се дешава и да оцењују да последње три године постоји стабилност што је важно за
њихова улагања.
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У Србији највећи јаз између богатих и сиромашних
Пише: ЕурАцтив.рс

Неједнакост прихода у Србији је већа него у било којој земљи ЕУ, али и у Македонији и Турској,
показује нови извештај европског статистичког завода Еуростат. Србија је и међу европским
земљама са највишом стопом ризика од сиромаштва.
У ЕУ петина домаћинстава са највишим приманима има 5,2 пута виши расположиви приход,
односно приход након опорезивања и сличних трошкова, него петина са најмањим
примањима, док је у Србији овај однос 9.
Од земаља обухваћених извештајем, Србија је земља са највећом неједнакошћу, а следи Турска
са разликом од 8,7 пута, док је у ЕУ ситуација најнеповољнија у Румунији гд је овај однос 8,3.
Расположиви приход је износ који се може трошити или штедети, односно приход умањен за
порезе и слична давања, и сматра се бољим показатељем животног стандарда од прихода по
становнику.
Извесна разлика у примањима сматра се позитивном, као подстицај за рад, иновације и
усавршавање, али се велики распон повезује и са сиромаштвом, социјалном искљученошћу, и
криминалом, показује извештај Еуростата који се базира на подацима из 2015. Године.
Најмање разлике у ЕУ бележе се у Словачкој И Чешкој – 3,5, док је разлика испод 4 и у
Финској, Словенији, Шведшкој, Холандији и Белгији.
Аустрија, Немачка, Мађарска, Пољска и још неке земље спадају у привреде са разликом у
примањима између 4 и 5, Италија и Португалија су у групи земаља саразликом до 6, док су
разлике веће у балтичким земљама, Шпанији, Грчкој, Бугарској Румунији.
Србија спада у мањину земаља у којима старији од 65 имају нешто веће приходе од млађих, са
односом око 1,1, а ово је случај у шест земаља ЕУ – Луксембургу, Грчкој, Француској, Шпанији,
Мађарској и Румунији, док је у ЕУ у просеку старији имају приходе на нивоу 93% осталог
становништва.
Ситуација је најнеповољнија у Естонији, Летонији, Бугарској, Литванији, а следе Малта,
Данска, Шведска и Белгија, где старији имају испод 80% прихода остатка становнишва.
Напомиње се да бити низак однос могао да буде одраз висине пензија.
Сваки пети у Србији у ризику од сиромаштва
Србија је такође међу земљама у којима је највиши ризик од сиромаштва, мерен уделом људи
који имају примања испод 60% средњих примања у земљи (медијане).
По овом показатељу, најнеповољнија ситуација је у Румунији – 38,2% и Шпанији, док су изнад
европског просека од 25% још и Грчка, Бугарска, Италија, Португалија. Словачка, Литванија и
Летонија.
Србија је тик иза Румније са 37,6%.
Најмањи ризик од сиромаштва је у Финској (13,2%), Француској (15,7%), док је у Немачкој око
22%, а у Хрватској нешто изнад 25%.
Када је реч о средњем приходу, односно износу од којег половина становништва има више а
половина мање, Србија је према подацима Еуростата за 2015. при самом европском дну, са
годишњим нето износом од 2.591 евро за становништво изнад 18 година, што је раст у односу
на 2014. када је било 2.444. Просек за ЕУ је 16.580 евра, највиши приод је у Луксембургу са
вишие од 40.000, следи Данска са око 28.000, Француска и Немачка су негде изнад 20.000, а
најнижи приход је у Румунији – 2.410,
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Држава да санира последице приватизације
Пише: З. Радовановић
Запослени у Радио-телевизији Крагујевац сутра предају петицију премијеру Александру Вучићу
Упркос најавама да ће Министарство привреде настојати да, у сарадњи са локалном
самоуправом, пронађе најбоље решење за Радио-телевизију Крагујевац, као и за запослене у тој
медијској кући који ускоро могу да очекују да им буде понуђен социјални програм, новинари и
остали медијски радници у РТК не одустају од за сутра најављеног окупљања испред Владе
Србије.
Напротив, судећи према информацији из РТК, више десетина запослених у тој медијској кући
данас ће кренути пут Београда, где ће се најпре, око 13 сати, окупити испред Владе Србије,
настојећи да премијеру Александру Вучићу предају петицију којом житељи центра Шумадије
подржавају опстанак Радио-телевизије Крагујевац. Исту петицију запослени у РТК данас
планирају да уруче и надлежнима у министарствима привреде, те културе и информисања.
Запослени у Радио-телевизији Крагујевац су петицију за опстанак те медијске куће, коју је
потписало 10.540 Крагујевчана, уочи минулог викенда предали градоначелнику Крагујевца
Радомиру Николићу. У петицији се од државе, односно Министарства привреде, Министарства
културе и информисања, те Министарства државне управе и локалне самоуправе захтева да
хитно, у року од 10 дана, санирају последице "катастрофалне приватизације и рушевина које је
иза себе оставио претходни власник", крушевачки бизнисмен Радоица Милосављевић.
Новинари и остали медијски радници РТК од надлежних у граду и држави захтевају хитну
деблокаду рачуна РТК, затим исплату по девет заосталих зарада, уплату доприноса за
пензијско-инваилдско и здравствено осигурање, како би поново остварили право на лечење.
Траже и социјални програм за запослене који желе да напусте фирму, као и стварање
законских и других услова да РТК, најзначајнији електронски медиј јужно од Саве и Дунава,
поново почне да емитује радио и телевизијски програм.
Више од 10.500 потписника петиције за опстанак РТК тражи, речено је приликом њене предаје
Радомиру Николићу, да град и држава реше проблем информисања грађана Крагујевца и
Шумадије, који "сматрају да немају довољно информација о дешавањима у локалној заједници
. Николић је казао да разуме потребе грађана да имају градску телевизију, а та потреба се,
према његовој оцени, посебно видела у недавном случају трагедије и експлозије у
крагујевачком Техничко-ремонтном заводу.
Он је руководство Синдиката "Независност" и запослене у РТК обавестио и да је поднео
иницијативу Влади Србије да се за ту медијску кућу која је, након поништења приватизације
подржављења, власничка права привремено, до наредне приватизације, пренесу на град, како
би проблеми са којима се РТК суочава били решени брже и ефикасније. Николић очекује да ће
Влада прихватити ту иницијативу.
Дугови већи од 30 милиона динара
Синдикалци и запослени у РТК, подсетимо, већ дуже тврде да је за актуелну пословнофинансијску агонију Радио-телевизије Крагујевац, поред градске управе која, сад већ једина у
Србији две године не расписује конкурсе за суфинансирање медијских садржаја од јавног
интереса, најодговорније Министарство привреде, које је месецима одлагало неизбежни
поступак раскида купопродајног уговора са Радоицом Милосављевићем, који је иза себе
оставио "пустош", односно дугове веће од 30 милиона динара, неисплаћене зараде и
неуплаћене доприносе за ПИО, пописану и делом распродату покрену имовину. РТК је пре
неколико недеља, због великих дугова искључена струја, а из истих разлога јој је одузета и
дозвола за емитовање програма.
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Нова граница за отплату кредита - 80 година?
Извор:Бета
Банке у Србији ће ускоро померити старосну границу за кориснике кредита, са садашњих 75
година на 80 година, колико клијент може да има у тренутку отплате последње рате, објавио је
Блиц.
Већина банака тренутно не одобрава кредите клијентима који би у тренутку отплате последње
рате били старији од 75 година, без обзира на висину пензије и уредност у плаћању обавезе
према банци. У неким банкама та граница је и нижа и износи 70 година клијента.
Према информацијама Блица, неколико највећих банака преговара са осигуравајућим кућама о
померању старосне границе за отплату кредита и очекују да ће догово бити постигнут у
наредних неколико месеци.

У Јагодини отворена фабрика папуча кинеског инвеститора
Извор:Танјуг
Фабрика папуча инвеститора из Кине, у којој ће бити запослено 40 радника, отворена је данас у
Јагодини.
Фабрика папуча инвеститора из Кине, у којој ће бити запослено 40 радника, отворена је данас у
Јагодини.
Фабрику су званично отворили председник Скупштине града Драган Марковић, државни
секретар у Министарству привреде Драган Гргуревић и саветник у Амбасади Кине Сан
Хијадонг.
У фабрици је, за почетак, запослено 20 радника, а касније ће бити запослено још толико, рекао
је Марковић и истакао да је њихова плата 25.000, али да ће се месечно повећавати.
Он је истакао и да двојица бизнисмена из Кине од града и државе нису тражили никакве
субвенције, те нагласио да је Србији и Јагодини важно свако радно место.
Фабрика ради у простору бивше Трговинске компаније "Морава" од 1.000 квадратних метара.
Отварању, уз одборнике Скупштине града и бројне грађане, присустовао је и велики број
грађана Кине.

7

Пензионерима неће одузимати њиве
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Пољопривредним пензионерима који годинама нису плаћали доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање, неће бити одузете њиве и друга имовина – већ ће им део дуга бити
отписан. Идеја и предлог Министарства пољопривреде јесте да се овим пензионерима отпишу
камате, а да се питање главнице реши тако што би онима који желе да повежу стаж то било
омогућено на дужи рок.
О свему ће, међутим, ресорно министарство, како је потврдио Бранислав Недимовић, министар
пољопривреде, морати да разговора с Министарством финансија, јер је реч о великом новцу.
Планирана је и реформа система ПИО осигурања у пољопривреди како би овај проблем био
решен.
Према последњим подацима Пореске управе, дуг по основу пензијског, инвалидског и
здравственог осигурања износи 185 милијарди динара. Од тога главницу за неплаћене
пензијске доприносе чини, 40 одсто, док су 60 одсто камате. Истовремено 30 милијарди динара
дуга отпада на здравствено осигурање.
– У плану је отпис дугова који постоје за доприносе за здравствено осигурање. Јер, некоме ко
није имао право да се лечи зато што није платио, не може да се наплати дуг – објаснио је
Недимовић.
Изменом пензијског закона доприноси би се плаћали на основу прихода, а не земљишта, јер ће
се тако направити разлика између великих и малих пољопривредника, објаснио је министар.
– Много је гора ситуација, да ако неко плаћа 15 година доприносе за ПИО има исту пензију, као
и онај који плаћа 40 година доприносе. Не знам да је то негде постојало, само код нас – каже
Недимовић.
Закон о ПИО донет 2014. године омогућава да се доприноси за ПИО уплаћују за само једног
члана породичног пољопривредног газдинства, а пре тога је то била обавеза за све. Ни та
измена није много олакшала живот малим пољопривредним произвођачима, јер они немају
новца да плате доприносе ни за једног члана, па се дуг гомила из године у годину.
Статистика ПИО фонда за јануар 2017. године потврђује да од 192.684 пољопривредна
пензионера, скоро 30.000 њих прима мање од најниже пензије – 10.735,97 динара, док 147.489
њих има управо ту најнижу пензију. Просечну пензију од 10.465 динара прима 29.631
пензионер, док највећу пензију од 90.000 динара не прима ниједан пољопривредни пензионер.
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БУДИМО ХУМАНИ: Акција добровољног данања крви у Трансфузији
КЦ Крагујевац
Друштво добровољних давалаца крви Фијат Србија и Самостални синдикат ФЦА организују
акцију добровољног давања крви 1. априла 2017. године од 8 до 12 часова у Трансфузији КЦ
Крагујевац.
Позивамо све чланове, добровољне даваоце крви, као и оне који желе да се придруже овој
хуманој акцији.
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