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ДЕЛОВИ ЗА "БЕНТЛИ" И "РОЛС РОЈС" ИЗ СРБИЈЕ Немачка компанија
у Суботици запошљава више од 500 људи
Аутор:Б.В.

Немачкој компанији "Бојсен Абгассистем" град Суботица уступиће бесплатно 10 хектара
земљишта за изградњу највеће фабрике у Индустријској зони "Мали Бајмок", која ће почети
средином године. Компанија "Бојсен" планира да у Суботици инвестира 65 милиона евра, што је
највећа страна инвестиција досад у овом делу земље, и у наредних пет година запослиће 507
људи.
"Бојсен" је, наводи се на сајту те компаније, специјализован за технологије издувних гасова у
аутомобилској индустрији, а на 20 локација широм света има 4.200 радника. Производи
ауспухе, катализаторе и комплетне издувне системе за "Ауди", БМW, "Мерцедес", "Порше",
"Фолксваген", "Бентли", "Ролс-Ројс", МАН...
Фабрика ће се простирати на 35.000 квадрата, а "Блицу" је у Градској управи речено да су у
"Бојсену" након разговора са челницима града одлучили да запосленима исплаћују зараде за 20
одсто веће него у другим компанијама у ИЗ "Мали Бајмок".
Суботичка Скупштина је једногласно усвојила елаборат о уступању земљишта немачком
инвеститору, а следечи корак је да исто учини Влада Србије, након чега ће бити потписан уговор
са овом компанијом.
Градоначелник Богдан Лабан каже да је задовољан што се успешно реализују договори из јуна
прошле године када је град потписао Меморандум о разумевању са "Бојсеном".
- Сигуран сам да ћемо имати користи од ове инвестиције, нарочито у виду пуњења буџета од
зарада и пореза. Доласком ове фирме, Суботица ће са 900 милиона у наредном периоду прећи
милијарду евра од пословања у Индустријској зони – каже Лабан.

"НАСИЉЕ НАД ИНСТИТУЦИЈОМ" РГЗ: Плате не могу бити повод за
штрајк, штрајкачи немају подршку већине запослених
Извор:Блиц
Синдикати Републичког геодетског завода (РГЗ) ступили су 27. фебруара у штрајк, а поводом
тога огласио се Републичким геодетски завод који каже да обрачун плата запослених никако не
може бити повод за штрајк у Републичком геодетском заводу иако то гласноговорници
синдиката упорно истичу.
У прилог овој тврдњи, РГЗ наводи да су плате службеницима РГЗ-а исплаћене 20. фебруара, а да
до 28. фебруара ни један запослени РГЗ-а од преко 3.000 радно ангажованих, па ни један члан
сидиката, није упутио Одељењу финансија писмену примедбу на лош обрачун плате како би по
тој притужби руководство могло да реагује.
У саопштењу кажу и да је додатним увидом у исплатну документацију утвђено је да су
службеници катастра Нови Сад 2 остали ускраћени за надокнаде које је требало да одобри
шефица Одсека те службе Татјана Самарџић, која је како у саопштењу стоји истовремено и
председница штрајкачког одбора и чланица синдиката АСНС.
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- 27. фебруара у штрајку је било 18 од преко 170 служби катастра, што јасно говори да овај нови
штрајк нема подршку већине запослених, па чак ни већине чланова синдиката - каже се у
саопштењу РГЗ.
Такође наводе и да је у 4 службе за катастар непокретности Вождовац, Звездара, Палилула и
Раковица није било обуставе рада самих служби, већ је неколицина синдикалних активиста
физички блокирала једнокрилна врата за улазак у писарницу и на тај начин насилно спречила
грађане да уђу у просторије државне институције. Истовремено су и службеници писарнице који
су желели да раде били у томе спречени.
Према саопштењу за јавност РГЗ, горе наведене чињенице јасно указују на то да штрајк нема
подршку запослених већ се ради о перформансу и незапамћеном насиљу над институцијом које,
уз политичке инструкције из централа гранских синдиката АСНС и Независност, изводе њихови
представници у РГЗ-у са циљем да се генерише незадовољство код грађана и привредних
субјеката.

ШТРАЈК У РГЗ: Од 170 служби не ради 18
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода Србије, о обустави рада у катастру:
Обрачун плата не може да буде повод штрајка. Синдикати траже да се испоштује раније
постигнут договор о повишицама
ШТРАЈК у Републичком геодетском заводу (РГЗ) и даље траје, јер је део запослених, и поред
договора са Владом и послодавцем, остао без припадајућег повећања плата од седам одсто. Како
сазнајемо, директор РГЗ Борко Драшковић је део својих надлежности препустио нижем
менаџменту, а они по свој прилици нису на исти начин одобравали уобичајене додатке на
зараде. Синдикати инсистирају да се неправда исправи, али и да се испуне и остале тачке
споразума постигнутог током претходног штрајка. У петак ће се први пут састати и највљена
Радна група чији је задатак да да смернице трансформације ове институције.
Директор РГЗ Борко Драшковић, међутим, тврди да обрачун плата не може да буде повод
обуставе рада. Он верује да штрајк нема подршку запослених већ се ради "о перформансу и
незапамћеном насиљу над институцијом" и да штрајкује свега 18 од око 170 служби.
- Плате су исплаћене 20. фебруара, а до данас ниједан запослени РГЗ-а, па ниједан члан
сидиката, није упутио Одељењу финансија писмену примедбу на лош обрачун плате како би по
тој притужби руководство могло да реагује - наводи се у директоровом саопштењу. - Додатним
увидом у исплатну документацију утврђено је да су службеници катастра Нови Сад 2 остали
ускраћени за надокнаде које је требало да одобри шефица одсека те службе Татјана Самарџија,
која је истовремено и председница Штрајкачког одбора и чланица синдиката АСНС, дакле иста
она особа која сад позива на штрајк, а довела је до тога да њени запослени имају ниже
обрачунате плате. Притом треба нагласити да службеници катастра Нови Сад 2 нису у штрајку.
Такође, они нису упутили ни примедбу на обрачун сати за исплату зарада, вероватно због страха
од синдикалних притисака.
Синдикати, међутим, одговарају да наведене тврдње нису истините и да за неувећане плате није
одговорна Татјана Самарџија. Објашњавају да се радници појединачно и досад нису жалили на
обрачун зарада, јер он варира од месеца до месеца. Зависи од броја радних сати, позорности и
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сличних фактора. Тврде и да послодавац прети отпуштањем свих радника ангажованих по
уговрима о привремено-повременим пословима у службама које штрајкују.
- Зато се и десило да су неке службе започеле штрајк, али сада не желе да угрозе колеге које
немају стални посао - објашњава Небојша Пејчиновић из синдиката "Независност". - Ради се о
томе да је нама Влада гарантовала плате увећане за седам одсто. Присуствоваћемо састанку
Радне групе на ком ћемо изнети наш став.
УПРКОС штрајку синдиката РГЗ, који је после обуставе поново почео 27. фебруара, поједине
престоничке катастарске испост
аве раде уобичајно. Како су се уверили репортери "Новости", филијале на Новом Бееграду и
Чукарици раде неометано, филијала у Земуну је затворена, док је у Улици краљице Наталије,
где су службе за Палилулу, Звездару, Вождовац и Раковицу, грађанима на располагању био
један од шест шалтера.
Начелник катастра за Нови Београд Зоран Крејовић објашњава да штрајк тренутно није могућ
због превише нерешених случајева.
- Имамо само 26 запослених, а близу 16.000 предмета, док сваког месеца стиже 1.600 нових каже Крејовић. - Уколико бисмо на само један дан обуставили рад катастра, направили бисмо
озбиљан проблем себи и грађанима. У сваком случају, захтеве штрајкача подржавамо, и
уколико дође до неког договора на нивоу града, онда ћемо се и ми прикључити.
Штрајк највише проблема ствара становницима главног града, а поједини се не слажу са
одлукама синдиката РГЗ.
- Потребан ми је власнички лист због уградње плина. Рекли су ми да дођем у четвртак да
подигнем папире, а ево изгледа ништа од тога - огорчено за "Новости" говори Момчило
Мишлић, пензионер. - Нити сам знао да је штрајк почео, нити због чега се штрајкује. Ако се
овако настави, највише проблема имаће обични грађани.

Отворена канцеларија шведског Транскома, посао за 120 људи
Аутор:З. ГРУМИЋ
Шведска мултинационална компанија Транском (Трансцом), која сре бави пружањем
корисничких, консултантских и аналитичких услуга отворила је канцеларију у Новом Саду, у
којој је запослено 120 људи
ШВЕДСКИ „Транском“ отворио је у Новом Саду своју канцеларију у којој ће бити запослено 120
домаћих стручњака специјализованих за корисничко искуство на више језика, што је друга
инвестиција те мултинационалне компаније у Србији.
После пет година пословања на нашем тржишту, у оквиру београдске канцеларије са око 400
запослених професионалаца, „Транском“ је доласком у Нови Сад потврдио да је и тај наш град
има кадрове инфраструктуру и да је добро место за инвестирање, истакнуто је на пригодној
свечаности.
- Светски препознатљиви бренд „Транском“, који широм света запошљава 29.000 специјалиста
за корисничко искуство у различитим индустријама, много ће значити за развој пословног
амбијента у нашој земљи – истакао је Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар за привреду и туризам.
Велику важност тог облика инвестирања и за Нови Сад потврдила је Адријана Месаровић,
помоћник градоначелника. - Надамо се да ће број запослених у новосадској канцеларији
убудуће расти. Ова компанија, као и други инвеститори из Шведске и других земаља имаће пуну
подршку Града – рекла је Месаровићева и додала да је Национална служба за запошљавање
имала важну улогу у одабиру кадрова за „Транском“.
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Присутне су поздравили заменик шведског амбасадора у Београду Јоаким Верн, директор
Централног кластера „Транскома“ Јуп Еверс и руководилац компанијиног пројекта у Србији
Виолета Петровић-Пилиповић, која је прецизирала да је канцеларија својеврсни кол-центар
посредством којег стручњаци подржавају клијенте из најразличитијих компанија, дајући им
пословне информације које их интересују, користећи засад три светска језика.
САРАДЊА
ПРЕКО „Транскомове“ канцеларије Новосађани ће имати прилику да сарађују са великим
међународним тржиштима, попут немачког и француског, као и да сарађују на пројектима за
енглеско говорно подручје.
УСЛУГЕ
КОМПАНИЈА је препознатљива по експертизи у управљању пројектима различитих грана
индустрије а дневно сарађује са око 1,5 милиона корисника. Има 50 канцеларија широм света а
своје услуге пружа на 33 језика.

У 2018. остварен суфицит буџета од 32,2 милијарде динара
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Суфицит републичког буџета је на крају 2018. године износио 32,2 милијарде
динара, објавило је Министарство финансија.
Приходи су наплаћени у износу од 1.179,2 милијарди динара, док су расходи износили 1.147
милијарди динара.
На нивоу опште државе је у протеклој години, као и у 2017., остварен фискални суфицит у
износу од 32,2 милијарде динара, односно 0,6 одсто БДП, и примарни фискални суфицит у
износу од 139,4 милијарде динара, односно 2,7 одсто БДП.
Према годишњем плану, на нивоу опште државе је за 2018. годину био планиран фискални
дефицит у износу од 32 млрд динара, што значи да је остварени резултат бољи за 64,2
милијарде динара.
Јавни дуг пао у децембру на 53,6 одсто БДП-а
Јавни дуг Србије смањен је у децембру 2018. године за 1,1 милијарду евра у односу на новембар,
и износио је 23,01 милијарду евра, објавило је данас Министарство финансија.
Децембарски износ јавног дуга чинио је 53,6 одсто бруто домаћег прозивода (БДП) земље, док је
у новембру тај удео износио 56,2 процента.
На крају 2017. године, јавни дуг је "тежио" 23,22 милијарде евра, и имао је удео од 57,9 одсто у
БДП-у.
Најнижи удео јавног дуга у БДП-у забележен је 2008. године, када је са номиналним износом од
8,78 милијарди евра учествовао у БДП-у са 28,3 посто, док је највећи удео од 201,2 процента
БДП-а регистрован 2000. године.
Када је реч само о децембру 2018, у том месецу је забележен дефицит буџета у износу од 35,2
милијарде.
Наплата прихода у децембру износила је 105,4 милијарди динара, од чега се на пореске приходе
односи 85,8 милијарди. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 39,4
милијарде динара, и акциза у износу од 27,8 млрд динара.
Непореских прихода је наплаћено 16,7 милијарди динара, а прилив по основу донација износио
је три милијарде динара.
Током децембра извршено је 140,6 милијарди динара расхода.
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Расходи за запослене износили су 22 милијарде динара, а трансфери организацијама обавезног
социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 25 милијарди динара.
Највећи износ на расходној страни издвојен је за капиталне издатке - 26,2 милијарди динара.
Фондови обавезног социјалног осигурања су током године остварили суфицит од 4,8 милијарди
динара и то: ПИО фонд 0,9 милијарди динара, РФЗО 1,5 милијарди и Национална служба за
запошљавање 2,5 милијарди динара.
Фонд СОВО је на крају године у балансу.

РГЗ: Плате не могу бити повод за штрајк у Геодетском заводу
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Републички геодетски завод (РГЗ) саопштио је данас да плате запосленима никако
не могу бити повод за штрајк у овој институцији, упркос томе што, како се наводи, то истичу
"гласноговорници синдиката".
У писаној изјави медијима, директор РГЗ Борко Драшковић наводи да су плате службеницима
исплаћене 20. фебруара, а да ни један од 3.000 запослених у РГЗ до данас није упутио притужбу.
Он каже да је додатним увидом утвђено да су службеници катастра Нови Сад 2 остали ускраћени
за надокнаде које је требало да одобри шефица Одсека те службе Татјана Самарџић, која је
истовремено и председница штрајкачког одбора и чланица синдиката АСНС.
Нагласио је да службеници катастра Нови Сад 2 чак нису у штрајку.
Додаје да је током јучерашњег дана у штрајку било 18 од преко 170 служби катастра, што, по
његовој оцени, јасно говори да нови штрајк нема већину подршке запослених, па ни већине
чланова синдиката.
"Ради се о перформансу и незапамћеном насиљу над институцијом које, уз политичке
инструкције из централа гранских синдиката АСНС и Независност, изводе њихови
представници у РГЗ-у са циљем да се генерише незадовољство код грађана и привредних
субјеката", рекао је он.
Према сазнањима руководства Републичког геодетског завода, опструкција рада и нарушавање
угледа РГЗ-а, спроводи се уз јаку подршку политичара и бизнисмена којима сметају успешно
спроведене реформе у РГЗ-у, додао је директор те институције.
Драшковић је апеловао на све државне органе да хитно реагују и предузму активности како би
се осигурао несметан рад институција система.
Упозорава да блокада рада катастра није само блокада једне институције већ ствара ланчану
блокаду више ресора Владе Републике Србије као што су Министарство правде, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде итд.
На састанку Међуресорне радне групе за утврђивање стратешког развоја РГЗ-а и будућег статуса
запослених, на чијем формирању су инсистирали синдикати, а Влада прихватила, представници
руководства РГЗ-а поставиће питање какав је сада статус Споразума о прекиду штрајка и да ли је
незаконитим поступањем синдиката једнострано раскинут закључени Споразум", каже се у
саопштењу.
Руководство РГЗ-а је у саопштењу навело да се међу члановима штрајкачког одбора налазе
особе правоснажно осуђене због насиља, они који су дуже време одсуствовали са посла...
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Стопа незапослености опада, малопромет роба расте
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Стопа незапослености у Србији износила је у четвртом кварталу 2018. године 12,9
процената, и то 11,9 посто за мушкарце, а 14,2 одсто за жене, према прелиминарним подацима
Републичког завода за статистику.
У поређењу са истим кварталом 2017. године, стопа незапослености је мања за 1,8 процентних
поена, док је у односу на треће тромесечје повећана за 1,6 процентних поена, према
показатељима Анкете о радној снази за IV квартал 2018.
Стопа дугорочне незапослености је на годишњем нивоу смањена за 1,6 процентних поена на 7,3
посто.
Истовремено, у Србији је у периоду октобар-децембар 2018. забележен раст стопе запослености
за 1,1 процентни поен на годишњем нивоу на 47,4 одсто, док је у односу на претходни квартал та
стопа смањена за 1,8 процентних поена.
На то је утицало смањење броја запослених у последња три месеца у делатности Пољопривреда,
шумарство и рибарство и Домаћинства која производе робу и услуге због сезонског карактера
тих послова. Без запослења су најчешће остала лица са нижим и средњим нивоом образовања,
док је у категорији високо образованих лица дошло до раста запослености у посматраном
периоду.
Стопа запослености за мушкарце износила је у четвртом кварталу 55 процената, а за жене 40,3
одсто.
Промет у малопродаји порастао у јануару 7,4% међугодишње
Промет робе у трговини на мало у Србији порастао је у јануару ове године за 7,4 одсто у текућим
ценама, а у сталним за 5,3 процента у односу на исти месец 2018, према прелиминарним
резултатима Републичког завода за статистику.
У односу на прошлогодишњи просек, јануарски промет у малопродаји је био мањи у текућим
ценама за 9,3 посто, а у сталним ценама за 9,2 процента, саопштио је РЗС.
У наведеном тромесечју је такође опала стопа неформалне запослености за 1,7 процентних
поена на годишјем нивоу и износила је 18,1 одсто.
Код популације младих, узраста 15-24 године, у четвртом томесечју стопа запослености
износила је 20,7 одсто, а стопа незапослености 32 процента.
Такозвана НЕЕТ стопа, која представља удео младих од 15 до 24 године који нити раде нити су у
процесу образовања у укупној популацији младих, износила је 17,7 процената. Код популације
старости од 15 до 29 година, НЕЕТ стопа је била 20,9 одсто.
Анкета је у спроведена на узорку од 16.074 домаћинства, од чега је анкетирано 12.346
домаћинстава, односно 29.042 лица старости 15 и више година, наводи се у саопштењу РГЗ.
Индустријска производња пала у јануару 5,5 одсто
Индустријска производња у Србији пала је у јануару 2019. године за 5,5 одсто на годишњем
нивоу, објавио је данас Републички завод за статистику.
Јануарска индустријска прозиводња је у односу на просек 2018. године мања за 12,2 процента.
Највећи утицај на пад индустријске производње у јануару, у односу на исти месец 2018., имале
су производња електричне енергије, прехрамбених производа, хемикалија и хемијских
производа, производа од неметалних минерала, прерада дрвета и производи од дрвета, осим
намештаја.
Посматрано по секторима, рударство је у јануару пало за 11 процената на годишњем нивоу,
снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација за 9,5 одсто, док је
прерађивачка индустрија опала за 3,6 посто.
Производња трајних производа за широку потрошњу је пала за 9,2 одсто у односу на јануар
прошле године, интермедијарних производа, осим енергије, за 7,4 одсто, нетрајних производа
за широку потрошњу за 6,0 процената и енергије за 5,2 посто.
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Раст је једино остварен у производњи капиталних производа за 2,2 процента.
На месечном нивоу, у јануару је према десезонираним подацима индустријска производња
порасла за 4,8 одсто, при чему је прерађивачка индустрија забележила раст од 6,3 процента.
У односу на просек 2018. године, индустријска прозиводња је према десезонираним подацима
опала за 1,3 посто, док је прерађивачка повећана за 0,3 процента.

Вујовић: Европски стандард далеко од Србије
Пише: ФоНет
На основу остварених стопа раста брутодомаћег производа (БДП) од почетка глобалне кризе,
Србији би требало читавих 185 година да по реалној куповној моћи стигне 15 старих чланица
Европске уније, указао је бивши министар финансија Душан Вујовић у ауторском тексту за
НИН.
Поређења ради, земљама Централне и Источне Европе, које су у новије време постале чланице
ЕУ, било би довољно само 20 година да затворе ту пукотину. Да би Србија то исто остварила за
20 година, било би потребно да БДП по становнику, по реалној куповној моћи, расте у просеку
чак осам одсто, навео је он.
Вујовић је подсетио да Србија по номиналном БДП по становнику заостаје чак седам пута за
просеком старих 15 чланица ЕУ, а по реалној куповној моћи то заостајање је мање, али и даље
доста велико – око три пута. Тренутно заостајање за Европом и новим чланицама ЕУ је
депримирајуће велико, оценио је Вујовић.

Индустријска производња у јануару у Србији 5,5 одсто мања него пре
годину дана
Пише: Бета
Индустријска производња у Србији у јануару била је за 5,5 одсто мања него у исто време прошле
године, а у односу на просек 2018. године била је мања за 12,2 одсто, саопштио је данас
Републички завод за статистику (РЗС).
Посматрано по секторима, у јануару 2019. године, у односу на исти месец 2018. године
забележен је пад од 11 одсто у сектору рударства, сектор снабдевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација имао је пад од 9,5 одсто, док је пад у сектору прерађивачке
индустрије био 3,6 процената.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у јануару 2019. године, у односу на
јануар претходне године, показују да је дошло до пада у производњи трајних производа за
широку потрошњу, за 9,2 одсто, интермедијарних производа, осим енергије, за 7,4 одсто,
нетрајних производа за широку потрошњу за шест одсто и енергије за 5,2 одсто, док је раст
забележен у производњи капиталних производа за 2,2 одсто.
Из РЗС наводе да је обим индустријске производње у јануару 2019. године, у односу на јануар
2018. године имао пад код 19 области, који учествује у структури индустријске производње са 69
одсто, а раст код 10 области, које учествују у структури индустријске производње са 31 одсто.
Највећи утицај на пад индустријске производње у јануару 2019. године, у односу на јануар 2018.
године, имале су: производња електричне енергије, производња прехрамбених производа,
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производња хемикалија и хемијских производа, производња производа од неметалних
минерала, прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја.

Статистика: Стопа незапослености мања за 1,8 одсто
Пише: ФоНет

У четвртом кварталу прошле године стопа незапослености била је 12,9 одсто, а број
незапослених био је 416.600, саопштио је данас Републички завод за статистику.
Број запослених износио је 2.817.400, а стопа запослености била је 47,4 одсто. У односу на исти
период прошле године, број запослених је већи за 53.800, а незапослених је мања за 59.000
лица.
Стопа запослености већа је за 1,1 одсто, а стопа незапослености мања је за 1,8 одсто. Стопа
незапослености је 11,9 одсто код мушкараца и 14,2 код жена.
Гледано по регионима, најмања стопа незапослености била је на подручју Београда – 10 одсто, а
следе Војводина – 11,2 одсто, Шумадија и Западна Србија – 14,8 одсто. У Региону Јужне и
Источне Србије и даље се бележи најлошија ситуација на тржишту рада, што показује највећа
стопа незапослености, од 15,9 одсто.

Претње запосленима у Републичком геодетском заводу
Пише: Бета
Синдикати Републичког геодетског завода (РГЗ), који су у штрајку, саопштили су вечерас да је
та установа упутила дописе запосленима да се изјасне о учешћу у штрајку, као и да су упућене
претње отказима запосленима на одређено и по уговору о привременим и повременим
пословима.
У саопштењу се додаје да је данас покушан насилни прекид штрајка, а да је позивање РГЗ-а на
погрешно тумачење потписаног Споразума са синдикатима крајње некоректно.
„Покушај директора РГЗ-а да овај штрајк повеже са уличним протестима и демонстрацијама је
апсолутно неодржив. Главни узрок овог као и претходног штрајка су једностране одлуке
директора и његових сарадника код укидања и умањења додатака запосленима и поред тога што
су у буџету била предвидјена средстава за исплату“, наводи се у саопштењу.
Напомиње се да ниједан члан штрајкачког одбора није члан било које политичке организације
и додаје да „каква је ситуација са руководством РГЗ-а синдикатима није познато“.
Синдикати су најавили да ће штрајк бити настављен и да очекују позив од представника Владе.
Синдикати Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) и Уједињени грански
синдикат (УГС) „Независност“ упутили су извињење градјанима због штрајка уз образложење да
им је жеља и циљ да буду „заиста ефикасан и квалитетан сервис градјана“.
РГЗ Србије саопштио је данас да су „политички инструисани синдикати Асоцијација слободних
и независних синдиката (АСНС) и Уједињени грански синдикат (УГС) „Независност“ позвали
јутрос запослене у тој установи да започну штрајк без разлога и на законом непрописан начин.
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Вујовић: Овим темпом Србији ће требати век и по до стандарда ЕУ
Аутор: НИН
Први пут након што је поднео оставку на место министра финансија, Душан Вујовић у
ауторском тексту за недељник НИН каже да ће Србији овим темпом требати још век и по да
достигне стандарде земаља Европске уније.
Он је оценио да ће у одсуству пуних институционалних реформи и, како је рекао, адекватне
економске политике, земља бити суочена са ограниченим простором за економски раст у
наредном периоду.
Бивши министар финансија каже да су сви економски и политички актери сагласни да је бржи
раст неопходан, али да се разлике појављују чим се постави питање како то обезбедити.
"Ако би БДП наставио да расте истим темпом као у последњих 10 година, од почетка глобалне
кризе, биће нам потребно 185 година да достигнемо реалну куповну моћ 15 старих чланица ЕУ,
навео је Вујовић.
Институционалне слабости, додаје Вујовић, не односе се само на финансијски сектор, већ и на
владавину права - због недовољне независности судства и систем управљања у држави и јавном
сектору због нетранспарентности и корупц

Љајић: У текстилној индустрији у Србији запослено око 50.000 људи
Аутор:Бета
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је да се текстилна
индустрија у Србији опоравља и да је у том сектору, који је прошле године имао извоз од 812
милиона евра, тренутно запослено око 50.000 људи.
"Данас се текстилна индустрија у Србији налази на стазама опоравка, али је још увек далеко од
успеха који је имала у периоду бивше Југославије", казао је Љајић на отварању 7. Сајма текстила
Балкан текстил фер (Балкан Теxтиле Фаир) у Београду.
Он је подсетио да је у некадашњој Југославији у текстилној индустрији било запослено 250.000
људи, а да је годишњи извоз био и пет милијарди долара, највећим делом из фабрика у Србији.
"Нажалост, након ратова, санкција и лоше приватизације, текстилна индустрија је била готово
девастирана", рекао је Љајић и навео да су то искористиле земље у окружењу.
Према његовим речима, великим делом уз помоћ компанија из Турске, Румунија је 2008. године
имала извоз текстилне индустрије од пет милијарди долара, а Бугарска 2,7 милијарди долара.
"Данас у Србији послује 29 компанија из области текстилне индустрије чији су власници
држављани Турске, а од тога је само у последњих пет година отворено 10 озбиљних текстилних
фабрика", рекао је Љајић.
Он је истакао да су од тих 10 фабрика, само три узеле субвенције државе за покретање
производње, неке компаније нису користиле никакве погодности, док су неке локалне
самоуправе реконструисале хале и уступале их улагачима.
Он је најавио да ће за неколико месеци бити отворена још једна текстилна фабрика у Малом
Зворнику, а преговара се и о доласку још два произвођача текстила у Србију.
Министар је истакао да је Сајам текстила у Београду једини те врсте у земљи, а сличан не
постоји ни на Западном Балкану.
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Додао је да је тај сајам значајан због сусрета пословних људи из области текстилне индустрије и
да представља подршку за даљи напредак и развој текстилног сектора у земљи и региону.
Он је изразио наду да ће неко од 50 излагача на овогодишњем сајму одлучити да своју
производњу настави у Србији.
"Шанса може да буде улагање у производњу сировина за текстилну индустрију јер се та област
након девастирања деведесетих година прошлог века није опоравила у Србији", оценио је
Љајић.
Амбасадор Турске у Србији Танжу Билгич рекао је да је од 50 излагача 32 из Турске, а да је
прошле године Сајам текстила у Београду посетило око 3.000 људи.
"Овај сајам је значајан за трговинске односе Србије и Турске", казао је Билгич и додао да је
прошле године укупна робна размена две земље премашила 1,2 милијарде долара, од чега је 50
милиона долара било само у области текстилне индустрије.
Он је казао да турске текстилне компаније у Србији запошљавају око 5.000 људи и навео да се
приликом наредне посете турског председника Србији планира отварање фабрике текстила у
Краљеву која би запослила 2.500 људи.
"Улагање Турске у Србију достигло је 250 милиона евра", казао је он.
На 7. Сајму текстила Балкан текстил фер у Београду који се одржава до 2. марта, компаније из
Србије, Турске, Хрватске, Бугарске, Грчке и Кине представљају све аспекте текстилне
производње од тканина, предива, плетенина, одеће, све до машина за производњу и обраду
текстила.

Светска банка: Жене дискриминисане од првог посла до пензије
Аутор:Бета
Жене у свету остварују само три четвртине законских права која имају мушкарци, што значајно
ограничава њихове могућности за добијање или покретање посла и доношење економских
одлука, наводи се у најновијем индексу Светске банке.
"Када би жене имале једнаке шансе за искоришћавање свог пуног потенцијала, свет би био не
само праведнији, већ и просперитетнији. Промене се дешавају, али не довољно брзо. Тренутно
2,7 милијарди жена још нема законску могућност истих избора посла као мушкарци", рекла је
привремена председница Групе Светска банка, Кристалина Георгијева.
Индекс је објављен у оквиру студије "Жене, посао и закон, 2019: Деценија реформе" и бави се
кључним тачкама у радном веку жена и правном заштитом у свакој од фаза, од првог посла до
пензије.
За последњих 10 година је, наводи Светска банка, у Европи и централној Азији спроведено 47
реформи, највећим делом у области пензија. Девет земаља у Европи, ;укључујући Србију,
изједначило је старосну границу за одлазак у пензију мушкараца и жена.
Индекс региона је порастао с 80,13 на 84,70, док је индекс за Србију 96,88.
У саопштењу Светске банке се наводи да постизање родне равноправности није краткорочан
процес, већ захтева политичку вољу и заједнички рад власти, цивилног друштва и
медјународних организација, а да су законске и регулаторне реформе само битан први корак.
Упркос оствареном напретку, наводи Светска банка, жене се у многим деловима света и даље
суочавају са дискриминаторним законима и прописима у разним фазама свог радног века. У 56
земаља нису спроведене никакве реформе за повећање једнакости жена у овом десетогодишњем
периоду.
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На крају четвртог квартала 2018. стопа незапослености у Србији 12,9
одсто
Аутор:Бета

Стопа незапослености у Србији у четвртом кварталу прошле године била је 12,9 одсто, објавио је
Републички завод за статистику. На основу Анкете о радној снази, број запослених достигао је
2.817.400, а број незапослених 416.600.
Стопа запослености становништва старости 15 и више година износила је 47,4 одсто, при чему је
стопа запослености код мушкараца 55 одсто, а код жена 40,3 одсто. Стопа неформалне
запослености, како додају, на нивоу свих делатности износила је 18,1 одсто, при чему 57,5 одсто
неформалног сектора чини запосленост у пољопривредним делатностима.
Највећа стопа запослености била је у Београдском региону (50,3 одсто) и у региону Шумадије,
Западне Србије и Војводине, а најнижу вредност имала је у региону Јужне и Источне Србије (44
одсто). Стопа незапослености становништва старости 15 и више година износила је 12,9 одсто, и
то 11,9 одсто за мушарце и 14,2 за жене.
Посматрано по регионима, ова стопа је била највећа у Јужној и Источној Србији (15,9 одсто). У
Шумадији и Западној Србији она је износила 14,8 одсто, а у Војводини 11,2 одсто.
Стопа незапослености била је најмања у Београдском региону и износила је 10 одсто.
Анкета је у четвртом кварталу 2018. спроведена на узорку од 16.074 домаћинстава, од чега је
анкетирано 12.346 домаћинстава, односно 29.042 лица старости 15 и више година.
Индустријска производња у јануару 5,5 одсто мања него у јанару 2018.
Индустријска производња у Србији у јануару била је за 5,5 одсто мања него у исто време прошле
године, а у односу на просек 2018. године била је мања за 12,2 одсто, саопштио је Републички
завод за статистику.
Посматрано по секторима, у јануару 2019. године, у односу на исти месец 2018. године
забележен је пад од 11 одсто у сектору рударства, сектор снабдевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација имао је пад од 9,5 одсто, док је пад у сектору прерађивачке
индустрије био 3,6 процената.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у јануару 2019. године, у односу на
јануар претходне године, показују да је дошло до пада у производњи трајних производа за
широку потрошњу, за 9,2 одсто, интермедијарних производа, осим енергије, за 7,4 одсто,
нетрајних производа за широку потрошњу за шест одсто и енергије за 5,2 одсто, док је раст
забележен у производњи капиталних производа за 2,2 одсто.
Из РЗС наводе да је обим индустријске производње у јануару 2019. године, у односу на јануар
2018. године имао пад код 19 области, који учествује у структури индустријске производње са 69
одсто, а раст код 10 области, које учествују у структури индустријске производње са 31 одсто.
Највећи утицај на пад индустријске производње у јануару 2019. године, у односу на јануар 2018.
године, имале су: производња електричне енергије, производња прехрамбених производа,
производња хемикалија и хемијских производа, производња производа од неметалних
минерала, прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја.
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Сомбор: Отпуштени председници два синдиката у Севертрансу јер су
хтели да смене директорку
Аутор: СОинфо
Александру Ђуришићу, председнику Уједињеног синдиката Севертранс АД и Мирку Ердељу,
председнику Самосталног синдиката Севертранс АД јуче су уручени откази уговора о раду у
матичном предузећу.
Директорка Снежана Цицо је у облазложењу одлуке о отказу написала да је у оба случаја дошло
до повреде радних обавеза од стране запослених, јер су 27. новембра 2018. године Министарству
привреде РС упутили допис "са грубим неистинама и увредљивим подацима о послодавцу и
руководству послодавца - Петицију за смену генералног директора Снежане Цицо и
комплетног предузећа Севертранс АД Сомбор". Такође, наведено је да су злоупотребили
положај, односно да су о упућивању петиције одлучили самовољно без пристанка чланова
синдиката - пише између осталог у образложењу отказа о раду, које је идентично за оба
синдикална лидера.
Петиција, како кажу отпуштени Ђуришић и Ердељ, прошла је све структуре обе синдикалне
организације и њено усвајање ни на који начин није спорно. Кажу да директорку Цицо, ипак
пре свега, боли истина, која је сажета у петицији чланова Самосталног и Уједињеног синдиката
Севертранс АД.
По њиховим речима, захтеви у петицији за хитну смену директорке и руководства су
врло основани и реални, а односе се на лоше стање возног парка и неисправна возила
којима се дозвољава да буду укључена у саобраћај, константан мобинг који се врши према
запосленима, забрану издавања документације запосленима (уговори о раду), непоштовање
правилника Севертранс АД, малверзације и прикривање огромних казни које предузеће плаћа
због неисправности возила и путних исправа у иностранству.
Саговорници СОинфо.орг портала кажу да су петицију употпунили одговором на директоркино
упозорење на постојање разлога за отказ уговора о раду, које им је уручено 6. фебруара.
"Тада смо директорки указали да је њено упозорење само још један вид застрашивања, које је
спровођено и над другим члановима синдикалних организација. Такође, навели смо да се
одговорно односимо самим тим што смо Министарство привреде РС упозорили да се не
поштују права запослених и да се због технички неисправних возила, возачи и путници, међу
којима је велик број деце и младих, доводе у реалну опасност", наводе они.
Александар Ђуришић и Мирко Ердељ су пренели да ће материјалне доказе, уколико надлежно
Министарство привреде не прихвати петицију, и хитно не смени директорку и руководство
Севертранса, у наставцима, представити јавности.
Подсетили су да је само СОинфо.орг у неколико наврата писао о пожарима у аутобусима
Севертранса, затим о заплени возила у Немачкој, те да је то само један мали део негативних
дешавања у предузећу. Они су овим путем позвали директорку да, за почетак, када већ толико
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води рачуна о предузећу, одговори зашто вуче пословне потезе у корист конкуренције и на
изузетно фреквентној линији подиже цену карте у тренутку када је конкурент смањује.

Младост бежи у галопу
Аутор:Д.Декић
Координациони тим за праћење економских миграција је на првом састанку, после оснивачког,
анализирао податке о миграцијама студената. Међутим, како кажу неки од учесника,
анализиран је растући тренд одлива мозгова, али без конкретних решења, а два министра су
раније напустила седницу на коју није позван један од највећих српских стручњака за миграције
др Владимир Гречић.
Зоран Ђорђевић, иницијатор оснивања тог тела и министарка без портфеља Славица Ђукић
Дејановић раније су изашли са састанка, што је потпредседник Уједињених гранских синдиката
Независност Томислав Живановић оквалификовао као њихову потпуну неодговорност.
- Има ли ичег важнијег од ове теме за Славицу Ђукић Дејановић као министарку задужену за
демографију и популациону политику, а она је напустила састанак - коментарише Живановић за
"Вести" и износи утисак да је трочасовни сусрет организован да би се рекло "да нема политичке
кривице и одговорности актуелне власти за масовни одлазак младих у репродуктивном добу".
Живановић је професор генетике на Пољопривредном факултету у Београду и извео је 30
генерација студената, али нема решено стамбено питање.
- Моја ћерка је психолог, без посла је и узећу кредит да би могла да оде у Немачку да ради, јер
боље да је желим него да је жалим. Син завршава електротехнику и вероватно ће отићи из
Србије, али њему и младима данас није битан новац, већ иду тамо где имају могућности да утичу
на своју будућност - каже овај универзитетски професор.
Делује му да држава није спремна за политичке кораке на том плану, јер све што се чуло тамо
више личи на један маркетиншки потез.
- Причало се да све више становника од 20 до 50 година, углавном са дипломом средње школе
одлази и да је одлив мозгова већи од приказаног, јер постоји и део популације која се у Србији
није одјавила, а у иностранству где раде нису се пријавили и њих нико не рачуна - каже наш
саговорник.
Живановић истиче и да не схвата како ништа на овом проблему није урађено седам година.
- Очито ће с оваквом политиком одлив становништва да расте када више не буде довољно
младих за одлазак, јер се они неће рађати - каже Живановић.
Статистика каже да је од 2000. године Србију напустило око 650.000 људи и да је међу земљама
с најбројнијом емиграцијом.
- Према проценама пре две године објављеним у Секретаријату ОЕЦД, емиграција из Србије је
попримила галопирајући раст. Просечан годишњи број емиграната из Србије је од 2006. до
2015. био 37.000. Тиме је Србија на ранг-листи 50 земаља у свету са најбројнијом емиграцијом
заузела 31. место.
Саопштења са састанка није било, већ је министар Ђорђевић одлучио да за ТВ Пинк преприча
шта се дешавало на састанку на којем није био до краја.
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- Економске миграције постоје у Србији, али и у Европи. Наша ситуација није алармантна, али
смо формирали тим који ће спречити наставак егзодуса - казао је Ђорђевић.
Занимљиво је да се министар позивао на податке које је добио од универзитетског професора
Владимира Гречића (да је највише миграција било од 2009. до 2013. године), који о састанку
није обавештен, мада се о термину распитивао када је слао поменуте податке.
Гречић демантује: Највише отишло 2015.
Професор Гречић има и другачију статистику од оне коју је министар изнео као његову, а коју су
"Вести" већ објавиле. Врхунац одлива је, истиче Гречић, била 2015. година када се, према
подацима ОЕЦД иселило 60.000 људи.
- Потом је 2016. године отишло 44.000 људи, а благи пад одлива је забележен пошто је ЕУ због
миграција увела рестрикције - каже Гречић.
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