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Đorđević: Nezaposlenost može ispod 10 posto
Srbija je na dobrom putu da stopa nezaposlenosti padne ispod 10 odsto, kao i da bude prva zemlja u Evropi
bez liste čekanja za domove za stare, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Zoran Đorđević.
Đorđević je uz smanjenje stope nezaposlenosti kao najveće uspehe ministarstva u prvih godinu dana vlade
Ane Brnabić vidi i izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i projekat “Reci ne
radu na crno”.
Prema rečima Đorđevića, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predstavlja početak borbe Vlade
Srbije da promeni demografsku sliku Srbije, da podstakne rađanje.
Đorđević je ocenio da je projekat Reci ne radu na crno, uticao i na smanjenje stope nezaposlenosti, kao i to
da je Srbija na dobrom putu da stopa nezaposlenosti u narednom periodu padne ispod 10 odsto, saopštilo je
ministarstvo.
“Rezultati sa kraja juna pokazuju da je Srbija na istorijskom minimumu kada je u pitanju evidencija
nezaposlenih sa 579.072 ljudi, što je za 15.031 manje nego u maju, a 10 odsto manje nego prošle godine u
isto vreme. U narednom periodu nam je cilj da odemo ispod 10 odsto i to je jedan od zadatak Ministarstva”,
rekao je Đorđević.
Ministar je govorio i o projektu izrade socijalnih karti pomoću kojih će država moći da kategorizuje građane
i bez administrativnih poteškoća i transparentno da daje pomoć.
Ministarstvo je imalo 11 izmena zakona i novih zakona, u drugoj polovini godine se očekuje još 20 velikih
promena i neki novi zakoni i dodao da smatra da je to dobra vest za sve građane Srbije.
“U narednom periodu očekuju se izmene i dopune Zakona o socijalnom preduzetništvu, Zakona o lizingu
radne snage, Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o sprečavanju diskriminacije. A, novost bi bio Zakon
o dečijem ombudsmanu”, izjavio je Đorđević.
Ministarstvo je pooštrilo kontrolu domova za stare sa željom da ljudi znaju da su domovi sigurni.
“Za one koji su na listi čekanja, koji nemaju nikoga da brine o njima i nemaju dovoljno novca, Ministarstvo
je sklopilo ugovor sa privatnim domovima u kojima mogu biti smešteni i smeštaj će subvencionisati
država”, rekao je ministar i dodao da veruje da će tako Srbija postati prva zemlja u Evropi koja neće imati
liste čekanja.
Kako je jedan od prioritetnih zadataka Vlade digitalizacija, Ministarstvo pored socijalnih karata i mobilnog
inspektora uvodi i elektronsko upravljanje dokumentima. “Radićemo aplikaciju za mobilni telefon pomoću
koje će zaposleni moći da overavaju i odobravaju dokumenta”, objasnio je ministar Đorđević.

Predsednik KUD "Branko Cvetković": Orbović
tražio 5.000 evra
Predsednik Kulturno umetničkog društva "Branko Cvetković" Jovan Šijački izjavio je u Novom danu da je
predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović tražio od KUD 5.000 evra mesečno za
korišćenje prostorija i tvrdi da je nakon toga pokrenuta procedura iseljenja.
KUD "Branko Cvetković" izvršitelji su izbacili na ulicu,
nakon 73 godina koliko su proveli u zgradi u centru
Beograda, po zahtevu Saveza samostalnih sindikata
Srbije i pored toga što je Državno pravobranilašto
konstatovalo da je iseljenje neovlašćeno.
Šijački objašnjava da je zgrada izgrađena 1936. godine
kao Dom železničara i brodara.
"Donji deo, gde smo mi, je namenski napravljen za
kulturu i fiskulturu. Posle Drugog svetskog rata su dali
sindikatima železničara i brodara na upravljanje i vremenom je došlo do Veća Saveza sindikata koje je
uzurpiralo svoje pravo i 2007. su uspeli da se uknjiže kao vlasnici tog prostora i počeli da izbacuju iz
zgrade", kaže on.
Dodaje da je "KUD skupio sve papire" o tome kako se Savez sindikata uknjižio i kaže da je republički
pravobranilac 2012. godine podigao tužbu i 2013. doneta presuda Višeg suda da se briše Veće Saveza
sindikata i da se upiše Republika Srbija.
"Oni su se žalili, 2014. je to potvrđeno na apelaciji. Potrebna je samo verifikacija u Republičkom
geodetskom zavodu i oni su iskoristili vakuum i aktivirali zahtev za iseljenjem na osnovu toga što su bili
vlasnici pre sedam, osam godina", tvrdi Šijački i dodaje da su se žalili sudu i dostavili sva rešenja gde je kao
vlasnik upisana Republika Srbija.
Članarine su jedini izvor finansiranja KUD "Branko Cvetković".
Podseća da se KUD nalazi u 600 kvadrata, a da sindikati koriste "na ovaj ili onaj način" oko 4.000.
"Iznad nas je, recimo, diskoteka Teatro koje Veće Saveza sindikata izdaje i rentira. Meni je Ljubisav
Orbović pre sedam, osam godina tražio 5.000 evra mesečno", tvrdi Šijački i dodaje da je nakon odgovora da
KUD nema toliko novca pokrenuta procedura iseljenja.

Šijački tvrdi da na osnovu ugovora iz 2006. KUD "Branko Cvetković" ima pravo da besplatno koristi
prostorije, a da plaća samo komunalije.
"Ali je on to raskinuo, 2009-10 je krenulo iseljenje cele zgrade. On je mislim ljut jer zgrada treba da
pripadne Republici Srbiji. Ne znam kako će se opravdati što i preko sudskih rešenja od 2013. ubira rentu, a
nije vlasnik", rekao je Šijački.
Član KUD "Branko Cvetković" Miloš Bajić kaže da im druga kulturno umetnička društva nude prostorije
dok se ne reši postojeći problem.
"Snalazimo se kako znamo i umemo, pre neko veče smo organizovali probu nasred ulice", podseća on.
Dodaje da KUD od imovine ima nošnje, instrumente, inventar i da je sve to popisano.
"Imamo turneju u Francuskoj i Španiji, na koju možda nećemo ni otići jer ne znamo da li možemo da
dođemo do nošnji. Ali borimo se", kaže on.
Govoreći o KUD "Branko Cvetković", Bajić kaže da nije u pitanju samo folklor, već i druženja, putovanja,
pa čak i brakovi.
"Oženjen sam devojkom iz folklora, imam dvoje dece i ćerka mi igra folklor. Ima više od 200 brakova iz
društva. To je poseban eko sistem, svi smo složni - dobili smo podršku drugih društava, dijaspore,
glumaca... Mi smo jedna velika porodica", kaže Bajić.

Ako poslodavac odobri, zaposleni može da radi i
do duboke starosti
Ako im je zdravlje dobro i stariji ljudi mogu dugo da rade
Svako u svojoj profesiji može da ostane da radi do duboke starosti, ako poslodavac hoće da ga zadrži na
radnom mestu i ako od njegovog angažmana ima koristi.
Kada je jedan srpski političar i bivši građevinski inženjer saopštio svojim prijateljima da je tek u 78. godini
prvi put podneo zahtev za penziju, nisu mu poverovali jer znaju da je uslov za starosnu penziju za muškarce
65 godina, piše Politika.
Objasnio im je da je imao takav ugovor s poslodavcem i da se ni na koji način nije ogrešio o zakon. Zakon o
radu predviđa da se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku rada i posle sticanja uslova za penziju,
ukoliko je taj radnik zaista neophodan poslodavcu. Mada nije redak slučaj da ugovor o radu produžavaju oni
koji su sami sebi gazde.

Ovaj bivši inženjer kaže da mu je prvo bio ponuđen sporazum s tačno navedenim datumom do kada će još
raditi, ali je poslodavac pred njegov odlazak u penziju shvatio da bolji stručnjak za mostogradnju u tom
trenutku ne postoji i da bi bilo dobro da se tu još zadrži.
Bar dok ne obuči nekog mlađeg kolegu. Oteglo se to podučavanje, kaže ovaj inženjer, na još 12 godina od
dana kada je stekao uslov za penziju. Mogao je, da je hteo, da nastavi i dalje do radi i do sudnjeg dana, jer je
imao i snage i volje, ali kaže da je red da se malo i odmori i proba da bude penzioner.
Proučivši zakon shvatio je da svako u svojoj profesiji može da ostane da radi do duboke starosti, ako
poslodavac hoće da ga zadrži na radnom mestu i ako od njegovog angažmana ima koristi, bez obzira na
godine života i staža.
U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu iznenađeni ovim slučajem. Jer, kažu, ovaj inženjer nije
jedini takav. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije propisana obaveza da se ispunjenjem
uslova za starosnu penziju podnosi zahtev za penzionisanje.
"Zakonom o PIO propisano je da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lična prava i da se
ostvaruju po podnetom zahtevu. To znači da će se o pravu lica, koje je ispunilo uslove za sticanje prava na
starosnu penziju, odlučivati samo ukoliko ono podnese zahtev za ostvarivanje prava", kaže Jelica
Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću u PIO fondu

Nema više kazni za raskid ugovora sa operaterima
Ministarstvo trgovine donelo rešenje kojim se nalaže promena opštih uslova poslovanja, pa korisnici više
neće morati da plaćaju mesečne pretplate do isteka ugovorne obaveze
Operateri mobilne i fiksne telefonije ubuduće neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora
sa korisnicima i moraće da menjaju opšte uslove poslovanja. To će važiti i za kablovske i internet provajdere
u Srbiji.
Prema nedavno donetom rešenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dosadašnja praksa na
koju su se često žalili građani, bila je prema Zakonu o zaštiti potrošača nepravična. Korisnici, koji su
raskidali ugovore sa operaterima, iz bilo kog razloga, do sada su morali da plate preostale rate iako im
usluge nisu isporučene. Tako se dešavalo da je neko, ko je posle dva meseca od potpisivanja dvogodišnjeg
ugovora, odlučio da promeni operatera, bio u obavezi da plati čak 22 preostale mesečne pretplate. Osim što
su na ovaj način korisnici praktično kažnjavani, operateri su pokušavali tako da ih vežu za sebe.
Jasno je da je mnogim korisnicima bilo lakše da budu nezadovoljni uslugom i čekaju istek ugovora, nego da
idu kod drugog operatera, a prethodnom plate pozamašnu sumu zbog prevremenog raskida ugovora.
OPŠIRNIJE U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU

340 mil RSD - toliku platu prima neko u Srbiji
Kod nas nije lako zaraditi ni prosečnu platu, a kamoli trostruko više od toga pa na godišnjem nivou.
To je prošle godine pošlo za rukom 23.238 građana koji žive u Srbiji, od te brojke 4.341 je s adresom u
Vojvodini. Toliko njih popunilo je i poslalo Poreskoj upravi Srbije prijave za porez na dohodak građana za
2017. godinu.
Prag za prijave je bila suma od 2.375.136 dinara, koliko je, po podacima Republičkog zavoda za statistiku,
bila trostruka prosečna zarada. Oni koji su podnosili prijave, zarađivali su lane mnogo više od te sume pa su,
po podacima Poreske uprave Srbije, najveći iskazani prihodi u prijavama od 40 pa do 340 miliona dinara.
Najviše prijava u rubrici zanimanje ima upisnao menayer, direktor ili inženjer.
Broj onih koji uspevaju da zarade ono što je za obične građane samo san iz godine u godinu raste. Prošle
godine je za prihode iz 2016. u celoj republici porez prijavilo 21.448 lica, a ove se u klub bogatih upisalo još
njih 1.790. Raste i broj žitelja Vojvodine koji uspevaju da zarade više od trostrukog proseka. Prošle godine
ih je bilo 3.950 pa nije teško izračunati da je brojka povećana za 391.
Porez na dohodak građana ima progresivne stope. Ona od deset odsto važi sve koji su u 2017. zaradili do
sume od šestostruke prosečne zarade, odnosno do 4.750.272 dinara. Za one koji su u poreskim prijavama
prešli tu sumu računa se stopa od 15 odsto. Bogataši imaju pravo na olakšice. Tako im se osnovica za
oporezivanje umanjuje 40 odsto za izdržavanje njih samih i još po 15 odsto za izdržavane članove porodice.
Ukupna suma olakšica ne može biti već od 50 odsto.

Свака десета општина без инвестиција
Србија је на добром путу да побољша
прошлогодишњи резултат у привлачењу страних
директних инвестиција, а пре неколико дана српска
премијерка Ана Брнабић, на годишњицу Владе на
чијем је челу, изјавила је да је нето прилив страних
инвестиција за шест месеци ове године 1,1 милијарду
евра.

Прошле године Србија је забележила нето прилив
страних директних инвестиција у износу од 2,4
милијарде евра, што је допринело да угледни
британски пословни дневник „ Фајненшел

тајмс“ саопшти да је привукла 12 пута више страних директних инвестција него што се очекивало.
Није на одмет подсетити и да је Србија лидер у региону по привлачењу страних директних
инвестиција, иако се многе државе из нашег окружења труде да доведу инвеститоре и често им нуде
сличне услове као оне које примењује српска економија.
Међутим, приливу нето страних директних инвестиција, не доприносе све локалне самоуправе
подједнако што наводи на закључак да би резултати Србије могли бити још бољи.
Према резултату из недавног истраживање које је спровела Национална алијанса за локални
економски развој свака десета општина у Србији у протеклих пет година није успела да привуче
ниједну инвестицију. Свака четврта је привукла до три пројекта, свака пета од четири до десет, а
више од тога свега 13 одсто локалних самоуправа.
Права адреса заинтересованих привредника и инвеститора су канцеларије за локални економски
развој које званично има 88 одсто градова и општина, а у пракси већина нема довољно значајну
улогу. Истраживање је показало да 53 канцеларије за локални економски развој ради у оквиру
одељења за привреду, 24 као посебно одељење, 12 као посебна служба, 5 као агенција и две при
кабинету градоначелника односно председника општине. Важећу Стратегију локалног развоја, која је
кључна за активно укључивање општина у равномеран регионални развој, има 84 локалне
самоуправе, 14 их има, али је она истекла, а две је уопште немају.
Из истраживања прозилази да чак 61 општина и град приликом утврђивања локалних такси и
накнада, које гледа сваки потенцијални инвеститор, није консултовало привреду. Потпредседница
Владе Србије и министарка грађевинарства и саобраћаја Зорана Михајловић оцењује да је тај
податако 61 одсто локалних самоуправа који не разматрају мишљење привредника када је реч о
висини локалних такси поражавајући.
Да број локалних самоуправа које имају припремљене пројекте за привлачење инвеститора мора
бити знатно већи, показује и податак из истраживања да чак 83 одсто општина имају уређене
индустријске или пословне зоне. Реч је о локацијама које су комплетно инфраструктурно
припремљене односно имају путеве, воду, канализацију, телекомуникацију... Дакле, све има али нема
пројеката који би привукли инвеститоре.
Проблем за локалне самоуправе представља и податак да се на прави начин не баве профилом
потребне радне снаге: више од 50 одсто општина не зна или не располаже информацијама о
потребама послодаваца за кадровима, што указује на несистематски приступ развоју стручних
кадрова. Друга половина општина препознаје профил потребне радне снаге и у складу с њим прави
пројекте за привлачење инвеститора како би их упослила. Јер, на инвестицију се пре одлучује
инвеститор којем општина гарантује квалификовану радну снагу, а да би то чинила она мора знати
профил оних којима посао треба. У тој другој половини локалних самоуправа који знају профил
радне снаге на својој територији последњих година има више посла него радника, јер инвеститори
који су дошли због тога што су их чекали радници сада проширују капацитете и траже нове, а они се
често налазе у суседним општинама.
Равномеран економски развој целе државе циљ је којем се већ неколико година тежи , јер је јасно да
у неким локалним самоуправама након пропале приватизације нема фабрика и погона, да су једини
запослени они који раде у државним предузећима, као и да има више пензионера него радника.
Колико ће и када те локалне самоуправе променити такву суморну економску слику зависи од
пројеката које кандидује пред инвеститорима, било страним било домаћим. То, пак, зависи и од
челника општине, али и од стручности запослених у канцеларијама за локални економски развој.
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић тврди да општине и градови имају
могућности и механизме да подрже своја предузећа и подстакну локални развој.

Локални развој зависи и од ефикасности у раду локалних самоуправа, односа и комуникације са
пословним сектором, али и инфраструктурне опремљености, квалитета радне снаге. Локални развој
није само законска обавеза градоначелника и председника општина, већ и животна, јер свака
инвестиција, сваки напредак у унапређењу пословања директно утиче на квалитет и стандард живота
њихових суграђана, рекао је министар Ружић.
Поручио је министар челницима локалних самоуправа да не буду себични „па стечена знања,
примере добрих пракси да чувају само за себе.
Можда то и јесте рецепт да све општине у Србији ако већ не могу саме да привуку инвеститоре и
направе пројекат који ће га на њихову територију довести, затраже помоћ од комшијске локалне
самоуправе.

OPREZ Provizija na bankomatu u inostranstvu
može biti i 30 odsto
Podizanje novca sa bankomata dok ste u inostranstvu, ako ne vodite računa, može biti veliki trošak za lični
budžet. Provizija na manje sume iznosi i čak 30 odsto, dok je u većini slučajeva tri odsto, a obavezan
minimum je tri do pet evra.
Sezona godišnjih odmora je uveliko počela. Pored gotovog
novca, veliki broj građana u inostranstvu koristi i kartice. Pri
tome treba biti oprezan jer i sami bankari savetuju korisnike da
platnu karticu koriste za plaćanja direktno u prodajnim i
uslužnim objektima, kako bi izbegli zaračunavanje provizije
kod podizanja novca.
Tako, na primer, ako podižete samo 10 evra sa bankomata u
inostranstvu, u vašem novčaniku ostaće sedam jer ćete na ime
provizije platiti tri evra, što je čak 30 odsto. Takođe, pojedine
banke pored minimum od tri evra dodaju i jedan odsto od
iznosa koji podižete. To znači da će vas, ako podižete 100 evra sa računa na bankomatu, ovakva transakcija
koštati četiri evra.
Moguće je ipak i besplatno
- Kada odlučite da uzmete kredit ili kreditnu karticu,
neophodno je da imate na umu da je to veoma važna
odluka koja podrazumeva odgovornost korisnika.
Bitno je uskladiti iznos sa realnim primanjima koja se
ostvaruju, jer će u suprotnom zaduživanje značajno
smanjiti finansijsku fleksibilnost klijenta i otežati
donošenje drugih finansijskih i životnih odluka. To se

naravno odnosi i na odluku oko letnjeg godišnjeg odmora. Kartice predstavljaju kvalitetan i siguran način
bezgotovinskog plaćanja, jer svoje korisnike ne obavezuju učešćem niti polaganjem depozita, a izdavanje
kartice rešava se u kratkom roku – navode u jednoj od vodećih banaka na našem tržištu.

U istoj banci kažu da za podizanje novca u inostranstvu naplaćuju proviziju od tri odsto ili minimum 350
dinara, i da to važi i za podizanje na šalteru ili na bankomatu bilo koje banke.
- Ukoliko se kupuje roba kreditnim karticama u inostranstvu provizija za plaćanje robe iznosi 1,25 odsto –
ističu u ovoj banci.
Ipak, pojedine banke koje posluju u Srbiji ne naplaćuju proviziju ukoliko korisnici debitnih kartica podižu
gotovinu na bankomatima banaka članica iste grupacije.
I za kreditne kartice dva odsto
U drugoj banci kažu da ukoliko korisnici debitnih kartica gotovinu podižu na bankomatima drugih banaka u
inostranstvu, naknada iznosi jedan odsto od iznosa transakcije, odnosno minimum tri evra.
- Korisnici kreditnih kartica prilikom podizanja gotovine na bankomatima u inostranstvu u svim slučajevima
plaćaju proviziju u iznosu od dva odsto od iznosa ili minimum 250 dinara – objašnjavaju bankari.
Naknade za gotovinske isplate u inostranstvu pojedine domaće banke takođe naplaćuju provizijom od dva
odsto, i to za sve vrste kartica, građana ili firmi. Takođe, fiksni iznos je minimum tri evra.
Ima i banaka u kojima fiksna provizija kod podizanja novca na bankomatima u inostranstvu iznosi minimum
pet evra. Bankari naglašavaju i da je svaka banka u obavezi da u svom tarifniku definiše uslove pod kojima
se kartica koristi na bankomatima u zemlji i inostranstvu.

BLIC/GDE INVESTIRATI
Notari ne naplaćuju naplatu određenih
dokumenata
Građani kod notara mogu besplatno da overe svedočanstva za upis u srednju školi i fakultet, ali i
dokument za socijlano osiguranje, boračko-invalidsku zaštitu i brojna druga.

Naima, javni beležnici ne naplaćuju ni dokumenta neophodna onima koji se nalaze na spisku Nacionalne
službe za zapošljavanje, ako su im neophodna da zasnuju radni odnos.
Bez nadoknade za overu kod notera su i dokumenta koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog
socijalnog osiguranja, potom socijalne zaštite, boračko-invalidsje zaštite i zaštite civilnih invalida rata.
Takođe, bez naknade se overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodicama sa decom,
kao i akti u postupku ostvraivanja prava žrtvava porodičnog nasilja.

Inače, poslednjih dana u žiži javnosti je bio jedan slučaj nelegalne naplate overe svedočanstva gde je jedan
beležnik napaltio overu svedočanstva.
Besplatno overeno preko 100.000 dokumenata

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je da su notari prošlog leta, smao u toku meseca juna, besplatno
overili 104.175 isprave, čija novčana vrednost prelazi 40 miliona dinara. Među tim ispravama najviše je bilo
dokumenata neophodnih za upis u srednje škole i na fakultete. Najviše dokumenata overeno je u Beogradu.

PORTAL B92.NET/GDE INVESTIRATI
Miodrag Kostić kupio Viktorija grupu
Srpski biznismen Miodrag Kostić kupio je Viktorija grupu.

MK Grupa je isplatila obaveze prema EBRD, a uskoro bi trebalo i ostale.
Kostićeva kompanija sada ima udeo od 67 odsto dok dosadašnji većinski vlasnici Viktorija grupe Milija
Babović i Nandi zadržavaju paket akcija od 16, 5 odsto.
Viktorija grupa godišnje izveze robu za 178 miliona evra. Ranije je kompanija imala brz i snažan rast, ali je
pre nekoliko godina ušla u probleme sa bankarima.
MK grupa je i ranije upućivala ponudu za kupovinu šabačke kompanije.
Viktorija grupu su pre 16 godina osnovali Stanko Popović, Milija Babović i Zoran Mitrović, ali tokom
prethodnih godina kompanija se širila, menjala je i sedište i suvlasnike. Vlasničke udele stekli su, u
međuvremenu, i EBRD (21,35 odsto) i Apsara limitid sa Kipra (11 odsto), dok po 22,55 odsto udela imaju
Zoran Mitrović i Milija Babović. Preostalih 22,55 odsto Viktorija grupa je pre nekoliko godina otkupila od
Stanka Popovića, pa je sama kompanija postala vlasnik njegovih akcija.
Upućeni kažu da je kompanija zapala u probleme u poslovanju zbog nemogućnosti da povrati ili čak i da
pokrene neke od svojih investicija, što ju je onda dovelo u situaciju da firme u njenom sastavu, poput
Sojaproteina koji je jedinstven po tome što jedini proizvodi genetski nemodifikovanu soju u Evropi,
opterećene visokim troškovima kamata, počnu da posluju sa gubicima, umesto sa profitom.

Grad Beograd daje povlastice firmama koje
istaknu naziv na ćirilici
Kako izgledaju svetski poznati brendovi ispisani na ćirilici?
U Rusiji, na primer, možete da vidite ćiriličke nazive najpoznatijih svetskih brendova. U Srbiji to nije slučaj.
Međutim, najpoznatiji američki lanac kafeterija, koji uskoro stiže u Srbiju, biće prva strana firma koja će
koristiti ćirilično pismo. Gradske vlasti Beograda najavljuju povlastice za firme koje svoje nazive istaknu na
ćirilici.
Kada se ukrste svetski brend i naše pismo, ćirilica, nastaje, kažu, prava atrakcija. Ovaj spoj davno je poznat
na ulicama Moskve i Sofije, a kod nas je jedna od mera da se zaštiti naše pismo. Najpre na ulicama
prestonice. Firme koje su zakupci prostorija grada imaće pet odsto popusta na sve takse ako naziv firme
istaknu na ćirilici.
"Time smo hteli da podstaknemo i druge organe i druge lokalne samouprave da na ovaj način pomognu da
se sačuva ćirilica", kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Od Slavije do Knez Mihailove više od 95 odsto radnji ima naziv na latinici, a nove pogodnosti važiće i za
strane i za domaće vlasnike.
"Kada pričate recimo sa strancima i kažete da želite ćirilicu da želite da sačuvate svoje pismo, oni to
razumeju zato što oni čuvaju svoje pismo i svoju kulturu i tu nema problema. Više problema je sa našim
ljudima koji ne razumeju i misle da treba da zaboravimo ćirilicu", kaže Vesić.
Prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji su registrovana 127.604 privredna društva i
234.269 preduzetničkih radnji, a broj onih koji su na ćirilici je zanemarljiv - tek oko pet odsto privrednih
društava i nešto više od jedan odsto preduzetničkih radnji.
"Jedan od načina je ukazivanje na lepotu ćirilice. Ćirilica je stvarno jedinstveno i lepo pismo, a i šteta je da
polako nestaje. Ona nema nikog drugog sem nas", kaže istoričar Predrag Marković.
Lingvista Vlado Đukanović ukazuje da bi sa pametnom propagandom ćirilice trebalo da se počne od prvog
razreda osnovne škole.
"U tome treba da izdržite 20 godina, do kraja ciklusa školovanja", napominje Đukanović.
Praksa zaštite kulture, pisma i jezika poznata je u svim zemljama, pa se u Francuskoj npr. naplaćuju manje
firmarine kompanijama koje koriste francuske nazive.

Od danas novo prijavljivanje za prekvalifikaciju u
IT sektor
Prijavljivanje za prekvalifikacije u IT sektoru počelo je danas i trajaće do 22. jula. Otvoreno je 775 mesta za
buduće prekvalifikante u 10 gradova širom Srbije.
To je izjavio Tanjugu ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja Zoran Ðorđević.
"Ministarstvo poziva sve zainteresovane građane koji su registrovani
kod Nacionalne službe za zapošljavanje da se prijave od 9. do 22. jula za
prekvalfikacije putem sajta www.itobuke.rs
"Otvoreno je 775 mesta za buduće prekvalifikante u 10 gradova širom
Srbije. Programi će trajati između 250 i 400 časova, nakon čega sledi
praksa od 20 radnih dana u IT kompaniji", objasnio je Ðorđević.
On je napomenuo da Vlada Srbije nastavlja program prekvalifikacija za IT koji je pokrenut 2017. godine i
da je cilj programa da kandidati nauče dovoljno da postanu programeri početnici.
Prema ministrovim rečima, program pomaže rešavanju nedostatka radne snage u IT sektoru, koji je jedan od
najbrže rastućih sektora u ekonomiji Srbije.
Svi prijavljeni kandidati će proći prvi krug selekcije kroz online testiranje koje će biti sprovedeno u avgustu,
dok će finalni izbor kandidata vršiti izvođači obuka.
Posle prve faze prekvalifikacija, naveo je Ðorđević, više od 30 odsto učesnika zaposlilo se na IT pozicijama
sa prosečnom početnom platom od oko 45.000 dinara.

RUŽIĆ: Novim zakonima uspostavljamo sistem za
pravično vrednovanje rada u javnoj upravi
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o nacrtima dva zakona koja su
važna za dalju reformu javno službeničkog sistema u cilju uspostavljanja usklađenog sistema radnih odnosa
i plata u javnoj upravi, navodi se na sajtu Vlade.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da se radi o Nacrtu zakona o
izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i
nameštenika.

Ružić je tim povodom naveo da ova dva zakona omogućavaju da se uspostavi sistem za pravično i
podsticajno vrednovanje i plaćanje rada i nagrađivanje i u državnoj upravi, ali i da se obezbedi odabir
najboljih kadrova.
On je podsetio da je nakon usvajanja krovnog Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 2016.
godine, usledilo usvajanje još posebnih zakona koji uređuju sistem plata u javnim službama, lokalnim
samoupravama i autonomnoj pokrajini i javnim agencijama.
Kada utvrdimo još ova dva zakona i kada ih poslanici budu usvojili u parlamentu, imaćemo osnov da od 1.
januara naredne godine krenemo sa uspostavljanjem sistema po kome će se stručnost i zalaganje ceniti i
plaćati, i koji će obezbediti odabir najboljih kadrova, naglasio je on.
Ministar je objasnio da se ova reforma i ovi zakoni ne tiču povećanja plata u javnom sektoru, već se
prvenstveno odnose na uređenje sistema.
Tek uspostavljanjem takvog sistema mi možemo razgovarati o pravičnom povećanju plata zaposlenima u
javnom sektoru, koje će se odvijatu u skladu sa mogućnostima budžeta, objasnio je ministar i naglasio da su
nosioci svih reformi koje sprovodimo ljudi i da je pored stručnosti važno da budu i motivisani kako bi izneli
sve promene.
Prema njegovim rečima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na ovom poslu intenzivno
sarađuje sa svim resornim ministarstvima, a posebno značajnu ulogu u čitavom procesu imaju sindikati, koji
zajedno sa svojim resornim ministarstvima rade na kriterijumima za vrednovanje rada.

On je pozvao sve zainteresovane, stručnu javnost, sindikate da uzmu aktivno učešće u raspravi o ova dva
nacrta zakona kako bi se došlo do najboljih rešenja.
Javna rasprava o nacrtima zakona traje do 24. jula 2018. godine.

