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Психолози у Министарству рада како би радници били успешнији
Припремила Оливера Петровић Стојанчић
Какви су односи међу запосленима у Министарству рада, запитали су се многи на вест да то
министарство ангажује четири психолога, и то од специјализоване агенције. Министар одговара
да је то део припреме за нову систематизацију, коју сва министарства треба да спроведу од 1.
јануара. Синдикати и стручњаци сматрају да су психолози запосленима потребни, али кроз
јачање таквих служби у предузећима.
Корак ка систематизацији, прво је урадило Министарство рада, преиспитаће се тимски рад,
компетентност и ефикасност пословних процеса.
"То раде лиценцирани психолози који се баве тиме, њих нема у Влади", каже Зоран Ђорђевић,
министар за рад борачка и социјална питања.
На питање да ли ће и остала министарства радити на исти начин ангажовањем агенција или
постоји могућност да се ојача сектор за људске ресурсе који постоји у Влади, министар одговара:
"То је одлично питање за друге министре , ја ћу радити овако, верујем у то што радим, да радим
праву ствар, не бих радио другачије".
На тендер министарства јавила се само једна агенција, која ће за своју услугу дибити нешто
преко четири милиона динара. Власница те агенције, иначе професорка једног од приватних
факултета, није нашла времена за разговор пред камером. Са друге стране, министар прецизира
шта очекује од њиховог елабората.
"Очекујем да направимо нову систематизацију која ће бити по мери запосленог, првенствено да
буду задовољни, да знају шта раде, да то буде у опису посла и у уговору о раду, и оно што је
најважније да им се то рефлектује на учинак", каже министар Ђорђевић.
У синдикату који окупља највећи део запослених у јавним предузећима и службама, сматрају да
код њих треба јачати сектор људских ресурса. То за сада успешније чине неке приватне
компаније, а проблеми су нагомлани.
"Утицај менаџера у појединим случајевима су практично унапредили погоршање међуљудских
односа, ми смо дошли у ситуацију да је запослени остао сам, да се бори сам за себе. Нема
емпатије, службе које су се тиме бавиле су се укинуле, остале су само оне које се баве неком
селекцијом", каже Ивица Цветановић из Конфедерације слободних синдиката.
Стручњаци подсећају да је код нас на хиљаде психолога на евиденцији незапослених, и да места
у службама које брину о радницима, има.
"Његов посао није само регрутација, он мора да буде у констатној комуникацији да води рачуна
о њиховим способностима и о њиховом усавршавању и томе да свако од њих оствари свој пуни
потенцијал", каже Бојан Урдаревић, професор радног права.
Да правну и сваку другу заштиту радници тешко остварују у самом предузећу, потврђује и
податак што поред медијације и Агенције за мирно решавање радних спорова, сваке године
више од 30.000 њих правду тражи пред судом.
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Укидање пореза за незапослене: Газдама остаје 11,9 милијарди
Извор: Е. Дн.

НОВИ САД: Укидање доприноса за незапосленост на терет послодавца од 0,75 одсто од 2019.
године донеће годишње уштеде послодавцима од 11,9 милијарди динара, процењује Унија
послодаваца Србије.
Председник Уније Милош Ненезић каже да послодавцима није циљ да "спусте" порезе и
доприносе и оставе државни буџет без новца, него да омогуће боље услове за рад што је, каже,
могуће уз мање дажбине.
На Скупштини Уније послодаваца Србије под називом "Социјални дијалог и дигитализација",
Ненезић је рекао да ће се Унија у наредном периоду фокусирати на спречавање одлива људи из
Србије и преквалификацију кадрова према потребама послодаваца.
Нагласио је да ће Унија посебну пажњу усмерити на законе и уредбе, а да ће акценат бити на
образовању и сузбијању сиве економије, као и на дијалогу са социјалним партнерима.
На Скупштини Уније министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђориђевић, али и представници послодаваца и синдиката истакли су да је битно да у Србији
живи социјални дијалог и сагласили се да су за то пођеднако заслужни сви социјални партнери.
Ненезић каже да је постигнута синергија између послодаваца, синдиката и Владе и да су сви на
истом задатаку, а министар Ђорђевић наглашава да међу њима нема сујете и да су сви учесници
социјалног дијалога успоставили правило да се виђају и разговарају сваког месеца, јер за то,
додаје, увек има разлога и тема за разговор.
Министар је рекао да брига о радницима и њиховом материјалном положају обавеза, наводећи
да рад на црно штети и радницима и послодавцима.
Рекордно ниска незапосленост
На евиденцији Националне службе за запошљавање било је 553.962 незапослених на крају
трећег квартала 2018. године, што је рекордно низак број незапослености за последњих четврт
века, изјавио је Милан Трајковић, заменик генералног директора за макроенкономске анализе
НБС.
Трајковић је прецизирао да је на евиденцији 69.009 људи мање него пре годину дана.
У августу 2018. године у односу на период од пре четири године имамо 78.000 више људи
запослених у прерађивачкој индустрији, 156.000 их је више у претежно приватном сектору, а
10.000 у грађевинарству, рекао је Трајковић за Танјуг.
Нагласио је да посебно треба бринути о безбедности радника на раду на начин да она буде
подигнута на највиши ниво.
Најавио је да очекује да ће идуће године за све запослене у Министарству бити омогућен једном
годишње "велики лекарски преглед", а да ће им процес дигитализације, за који је нагласио да је
један од приоритета Владе, омогућити да буду ефикаснији и задовољнији послом.
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Трећина академаца жели да напусти Србију
Пише: З. Р.

Трећина од 11.000 анкетираних студената у Србији жели да напусти земљу, а за одлазак су
највише заинтересовани млади који завршавају медицински или факултете техничких наука,
пренела је уочи минулог викенда Телевизија Крагујевац.
Ова телевизија се позвала на резултате истраживања који су представљени на крагујевачком
Универзитету. Истраживање, чији су резултати управо представљени јавности, део је пројекта
„Утицај миграција на животне путеве и раскршћа студената“, који реализује кабинет
министарке без портфеља Славице Ђукић Дејановић у сарадњи са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику.
– Могу се учинити добри кораци да бар неки од њих промене ту своју одлуку, али према
резултатима нашег истраживања, једна трећина студената заврши студије код нас и планира,
без обзира шта ће се догађати у Србији, да оде да потражи тамо бољи живот – рекла је Ђукић
Дејановић, која је у Влади Србије задужена за демографију и популациону политику. Ђукић
Дејановић је такође навела да је у Србији у 2017. години рођено око 65.000 беба, да је исте
године умрло више од 103.000 становника, а да је земљу напушта 16.000 младих и школованих
људи, у потрази за послом и бољим животним стандардом.
Србију је, према статистичким подацима, од 2002. до 2011. године, у потрази за послом
напустило око 150.000 младих просечне старости 27,8 година. Од свих младих који су напустили
Србију, сваки пети има завршен факултет.

Војни пензионери: Лицемерно писмо захвалности СНС и Вучића
Извор:Бета

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије поручило је председнику Србије
Александру Вучића да су понижени "лицемерним писмом" које су недавно добили у ковертама
Српске напредне странке.
То "писмо захвалности" које се сваком пензионеру појединачно ових дана убацује у поштанске
сандучиће широм Србије, представља - попручило је Удружење синдиката председнику наставак "потцењивања генерација" које су завршиле највише образовање, обављале
најодговорније послове, и у фонду ПИО стекле натпросечне пензије.
"Да ли ви стварно мислите да овим писмом можете заменити штету коју сте нама и држави
направили својим 'реформама'", упитало је Удружење синдиката Вучића и додао да су
очекивали да ће у писму писати да ће пензионерима бити враћен неисплаћени део пензија, и то
под тржишним условима - уз камату.
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На адресу пензионера у Србији 16. новембра почела су да стижу "писма захвалности" у име
председника Српске напредне странке и Србије, због чега је реаговао и Повереник за заштиту
података о личности Родољуб Шабић који је покренуо поступак надзора у Фонду ПИО и
Генералном секретаријату председника Републике да би се утврдило откуд код СНС презимена
и адресе свих пензионера Србије.
Удружење синдиката наводи да су војни пензионери изгубили поверење када је дуг Фонда ПИО
од 300 милиона евра, уз непоштовање одлуке Уставног суда Србије, Закључком Владе од
30.10.2015. године, "претворен" у само 160 милиона.
"Никако нас не можете убедити да смо ушли у 'златно доба', а избегавате да пензионерима
оштећеним смањењем пензија, вратите неисплаћени део пензије", навело је Удружење
синдиката.
Удружење синдиката тумачи да власт СНС очекује да се "већина дискриминисаних и оштећених
задовољи писмом или да оде 'на други свет'".
"Ево, прихватамо да у одређеном тренутку нисте могли, нисте знали или нисте имали храбрости
да од тајкуна и криминалаца узмете потребна средства за дотације фонду ПИО, па сте смањили
пензије. Сада би било поштено, ако разумете о чему пишемо, да после - како ви кажете постизања финансијске стабилности, неисплаћени део пензија вратите под тржишним
условима или да под истим условима толико узмете од свих осталих грађана Србије, сразмерно
њиховим економским могућностима", поручили су војни пензионери.
По њиховим речима, реформа пензијског система којом се руши поверење осигураника у Фонд
ПИО и прикрива пљачка његове имовине - неће проћи. "Са вама или без вас, пензионери ће
кад-тад ставити тачку на пљачку којој сте их изложили", пише у одговору Удружења синдиката
пензионисаних војних лица Србије на писмо председника СНС.
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