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Представници синдиката РГЗ и Ђорђевић сутра почињу преговоре за
окончање штрајка
Пише: Бета

Представници синдиката Републичког геодетског завода саопштили су данас да су
добили позив из Владе Србије за почетак преговора за које се надају да ће бити
успешно окончани.
Почетак преговора заказан је за понедељак, 25. март у згради Владе, а водити ће их министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Синдикати су навели да ће у преговорима инсистирати на стриктном поштовању Споразума од
21. јануара, као и на хитном отклањању последица штетних одлука о премештању запослених
по основу уговора, али и забрани синдикалног деловања у просторијама РГЗ-а.
„Синдикати РГЗ-а верују да ће у наредних неколико дана доћи до услова који су неопходни да
би се рад катастра вратио у нормалу као и да ће сви захатеви који су постављени бити решени“,
стоји у саопштењу.
Запослених у РГЗ почели су нови штрајк крајем фебруара јер су незадовољни платама и
поступањем руководстава.

Синдикат РГЗ добио позив из владе за преговоре, први састанак у
понедељак
АУТОР:Бета
Представници синдиката Републичког геодетског завода саопштили су да су
добили позив из Владе Србије за почетак преговора за које се надају да ће бити
успешно окончани.
Почетак преговора заказан је за понедељак, 25. март у згради Владе, а водити ће их министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Дјордјевић.
Синдикати су навели да ће у преговорима инсистирати на стриктном поштовању Споразума од
21. јануара, као и на хитном отклањању последица штетних одлука о премештању запослених
по основу уговора, али и забрани синдикалног деловања у просторијама РГЗ-а.
"Синдикати РГЗ-а верују да ће у наредних неколико дана доћи до услова који су неопходни да
би се рад катастра вратио у нормалу као и да ће сви захатеви који су постављени бити решени",
стоји у саопштењу.
Запослених у РГЗ почели су нови штрајк крајем фебруара јер су незадовољни платама и
поступањем руководстава.
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Која занимања ће бити најтраженија у будућности
Користећи пројекције запослености и податке о платама из америчког Завода за статистику
рада, Бизнис инсајдер је направио списак 30 добро плаћених радних места која ће бити
тражена следећих десет година.
На попису доминирају економска, ИТ и медицинска занимања, преноси Пословни дневник.
Како се наводи, будућност рада изгледа прилично светло, бар за пословне аналитичаре,
менаџере, лекаре, медицинске сестре и програмере.
Амерички Завод за статистику рада кроз програм 'Пројекције запошљавања' објављује процене
раста радних места за стотине занимања. Најновије издање упоредило је податке из 2016.
године (колико је људи радило у одређеним професијама) с пројекцијама за 2026. годину,
преноси ТаЊуг.
Те пројекције раста запослености комбиноване су с просечном годишњом зарадом (особа из
појединих професија) из 2017. године.
Међу тих 30 послова који це бити тражени и добро плаћени у следећој декади су лекари,
посебно хирурзи, зубари, водоинсталатери, медицинске сестре, управитељи градње, агенти
продаје, наставници, возачи тешких камиона и трактора.
Такође су наведени и ИТ стручњаци, физиотерапеути, адвокати, менаџери, маркетиншки
стручњаци, рачуновође и ревизори.
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