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Раднику минус, директору бонус 
Б. СТЈЕЉА  

Упркос законском минимуму од 20.010, доња граница пала на 18.433 динара 

Владиним законом од 1. октобра. Већина од 250.000 најмање плаћених испод 

минималца 

ОКТОБАРСКА плата 250.000 најмање плаћених радника јавног сектора додатно ће се урушити 
за 20 до 40 одсто, па би већина ових запослених могла да ”падне” на 18.433 динара. А то је 
мање од законом загарантованог минималца! Кривца за овакво резање плата синдикати виде у 
спорном Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, усвојеног по хитном 
поступку, а чија је примена почела 1. октобра. 
- Намера власти да се ограничи износ максималних зарада је добра, али овај закон највише 
погађа запослене у Србији са најнижим примањима, јер ће они са најнижим коефицијентом 
примати 18.433 динара, иако је минимална зарада 20.010 динара - сматра Зоран Михајловић, 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије. - Овај закон је донет исхитрено и без 
сагласности Социо-економског савета. Зато ће највише бити оштећени они који немају 
квалификације или имају само средњу школу, а таквих је у јавном сектору и највише. То су 
махом радници - помоћно-техничко особље - као што су чистачице, кафе куварице, портири, 
возачи, обезбеђење... Тако се, и овога пута, терет кризе ломи преко леђа најугроженијих 
радника, тим пре што ће директори јавних предузећа и даље моћи да примају веће зараде од 
прописаних јер ће варијабилама и бонусима моћи да надонкаде разлике. 
 

НАЈБОГАТИЈИ ИЗУЗЕТИ ОД ЗАКОНАУ МИНИСТАРСТВУ финансија објашњавају да се овај 
закон неће односити на НБС, Контролу летења, Агенцију за борбу против корупције, Државну 
ревизорску институцију и Фискални савет. Не важи за јавна предузећа ”која имају 
конкуренцију”, за високообразовне установе, нити на стручњаке информационих технологија. 

У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике кажу да им свакодневно стижу 
приговори синдиката на овај закон и да су многи - оправдани. 
- Нико не може да прима плату мању од загарантованог минимума, па ни они из јавних 
предузећа - категорична је Радмила Букумирић Катић, помоћник министра за рад. 
Она додаје и да у овом закону има и других спорних тачака, а најважнија је различито 
тумачење зараде: 
- У Министарству финансија сматрају да се у зараду рачуна само основна плата плус по 0,4 
одсто годишње за минули рад, иако у основну зараду запосленима у јавном сектору улази и 
топли оброк, регрес и превоз... 
Зато су синдикати одлучни да преузму решавање ових ”неспоразума” у своје руке. Први корак 
је опструкција примене закона иза којег стоји Министарство финансија. У УГС ”Независност” 
најављују подношње захтева за преиспитивање уставности и законитости, као и обраћање 
Међународној организацији рада. Удружени синдикати Србије ”Слога” ће покренути петицију 
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којом ће затражити да се Скупштина поново изјасни о овом закону, а планирају да поднесу и 
тужбе против оних послодаваца који ће у новембру да исплаћују зараде по новом ценовнику. И 
главни одбор СССС управо заказује протесте, а први се очекује већ идуће седмице у Нишу. 
СИРОМАШНИ ОСТАЈУ НА ОСНОВИЦИ 
ЗАПОСЛЕНИ из јавног сектора који припадају такозваној четвртој, петој и шестој платној 
групи имали би, по овом закону, најмање плате. Њихова основица (18.433 динара) се множи са 
коефицијентом који се креће у распону од 1 до 1,5. Зато би најнижа плата била једнака тој 
основици, а највиша - 27.665 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:402625-U-Srbiji-jos-290000-nezaposlenih 

У Србији још 290.000 незапослених 
Тањуг  

На евиденцији Националне службе за запошљавање има око 750.000 

незапослених и тај број се у протеклих пет година повећао за око 290.000 

 

БЕОГРАД - На евиденцији Националне службе за запошљавање има око 750.000 незапослених 

и тај број се у протеклих четири-пет година повећао за око 290.000, речено је данас на 

представљању резултата истраживања о потребама послодаваца и прогнозама кретања на 

тржисту рада у Србији. 

Резултати су показали и да послодавци приликом запошљавања углавном траже 

високообразовани кадар, који поседује знања и вештине из техничких, као и друштвених 

наука. 

То истраживање спровели су Национална служба за запошљавање и Америчка агенција за 

међународни развој (УСАИД), а њиме је било обухваћено 4.029 компанија где су се прикупљале 

информације о потребама послодаваца за запосленима или потенцијалним запосленима, 

посебно о њиховом образовању, обучености, искуству и пословним вештинама. 

Анализа је показала да ће трговина, пољопривреда и саобраћај бити највећи генератори нове 

запослености и да се највећи пораст броја запослених очекује у региону јужне и источне Србије 

, потом Шумадије и западне Србије, што је, како се наводи у анализи, позитиван тренд јер је у 

тим регионима прошле године забележена највиша стопа незапослености. 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 

рекао је да је протеклих година забележено константно повећање броја незапослених. 

Он је подсетио да према подацима НСЗ приближно 754.000 људи нема посао, односно да се у 

последњих четири до пет година тај број повећао за око 290.000. 
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Мартиновић је навео да највеће потешкоће за налажење посла имају особе са средњом 

стручном спремом и да око 50 одсто незапослених спада у ту категорију. 

Такође је додао да је уочљива и регионална диспропорција, односно да је тежа ситуација за 

налажење посла на југу Србије, него у осталим деловима Србије. 

"Зато је важно повећање привредне активности и да се усмере активне мере на оне који спадају 

у тешко запошљиве. Верујем да ћемо у наредном периоду наше програме и планове моћи да 

прилагодимо аспектима понуде и тражње", рекао је он и додао да ће средства која ће бити на 

располагању за активне мере за запошљавање идуће године износити 3, 4 милијарде динара. 

Директорка Мисије УСАИД-а у Србији Сузан Фриц казала је да су резултати анкете очекивани 

и да је уочљиво да послодавци имају сличне проблеме, односно брине их то што млади нису 

стекли модерне вештине током школовања. 

Она је рекла да је истраживање показало да послодавци, односно компаније углавном желе да 

улажу и запошљавају оне који поседују знања и вештине из техничких и друштвених наука, 

односно из области информационо-комуникационих технологија и да ће унапређење ових 

вештина код младих бити од велике користи. Директор Националне службе за запошљавање 

Дејан Јовановић истакао је да забрињава то што је више од 200.000 младих до 29. година 

регистровано као незапослено. 

Он је указао да су међу најугроженијима они који немају више образовање, односно вишу 

школу или факултет, док високообразовани имају веће шансе за запослење. 

Јовановић је навео податак да готово једна трећина од укупног броја незапослених нема 

основну, средњу школу или занат, као и да је анализа показала да се већи раст запослености 

очекује у сектору јавних предузећа него у приватним компанијама. 

Професор Економског факултета Михаил Арандаренко рекао је да је сврха истраживања да се 

установи за којим квалификацијама, односно кадровима постоји већа потреба за 

запошљавање, додајући да највећа очекивања имају мала и средња предузећа. 

"Најтраженије су такозване 'меке' вештине и преносива знања, као и практичне вештине какве 

су, на пример тимски рад, комуникативност, прецизност, знање језика, рада на рачунару...". 

Приликом представљања истраживања речено је да је од осам међуопштинских партнерстава 

веха незапосленост у односу на друге забележена у Ужицу, а Гордана Савић из локалног Савета 

за запошљавање у том граду навела је да најтеже до посла долазе млади, особе са 

инвалидитетом као и жене од 45 до 55 година које су услед транзиције остале без посла. 
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Она је додала да је највећи проблем недостатак инвестиција због инфраструктуре и то што је 

тај регион удаљен од великих центара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:402679-Besparica-rusi-cene-hrane 

Беспарица руши цене хране 
Д. МАРИНКОВИЋ  

Поједине основне намирнице у последњих месец дана појефтиниле 10 до 15 одсто. 

Повољније до свежег меса, уља, шећера, док су поскупели млеко и јогурт 

ЗА последњих месец дана основне намирнице уље, шећер, месо појефтиниле су до 15 одсто, али 

цене су и даље знатно више него почетком јесени, пре великог таласа поскупљења. 

Тренутно, након интервенција из резерви и најаве бесцаринског увоза тих намирница, уље и 

шећер продају се јефтиније за десетак динара, а до 60 динара снижене су цене свињског и 

пилећег меса. Истовремено, свеже млеко, јогурт и павлака бележе раст цена, јер је у 

међувремену у два-три наврата поскупело по динар-два по литру. 

Уље је појефтинило захваљујући смањењу произвођачке цене и трговачке марже. Уљари су 

снизили произвођачке цене сунцокретовог уља за три до 10 одсто, у зависности од произвођача 

и врсте тог производа. Литар јестивог уља потрошачи сада плаћају 170 до 178, док је у 

појединим СТР цена и до 185 динара. Ипак, до пре неколико недеља цена је достизала 200 

динара. 
ТРЖИШТЕ КАО ПОКЛОН- Због скупе сточне хране и њене несташице, смањиће се учешће 
сточарства у укупној пољопривредној производњи на свега 25 одсто - тврди агроекономиста 
Миладин Шеварлић. - Поклонили смо тако тржиште сточарских производа од седам милиона 
потрошача, а све због погрешних мера у аграрној политици коју смо водили са смањивањем 
премија за млеко и ригидним условима за субвенције, искључиво по уматиченом грлу. 

- Одлука уљара да снизе произвођачке цене, као и уредба Владе о снижавању трговачких 

маржи на продају уља, обезбедила је стабилну снабдевеност уљем у наредном периоду - тврде 

за „Новости“ у ресорном министарству. 

И месо је појефтинило откада је цена живе ваге пала са 250 на 220 динара по килограму. 

Јефтиније су и прерађевине неких произвођача. Свињски бут је са просечних 650 појефтинио 

два-три пута - на око 594 динара. Јунећи бут је појефтинио свега три одсто са 690 на 670 

динара, а пилетина се после септембарске експлозије цена од невероватних 390 динара за 

килограм „држи“ на око 330 динара. 

Шећер је јефтинији просечних десетак динара и најчешће кошта од 95 у већим, па до 105 

динара у мањим трговинама. 

Стручњаци сматрају да има простора за снижавање цена прехрамбених производа. За нешто 

више од два месеца, вредност евра нижа је за седам динара. 
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- Цене намирница су снижене, али због монополског положаја и других фактора нису толике 

колике би требало да буду - сматрају у Институту за тржишна истраживања. - Трговци и 

произвођачи сада сами морају да снизе цене, јер нема ко да плаћа ту робу. И док је свеже месо 

појефтинило пошто су драстично опале количине које грађани себи могу да приуште, цене уља 

и шећера су снижене због притиска да ће бити омогућен бесцарински увоз, што је натерало 

произвођаче те робе да се преиспитају и врате ценовнике на реалан ниво. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349395/Komunalci-prete-strajkom-Ako-nam-smanje-plate-necemo-cistiti-ulice 

Комуналци прете штрајком: Ако нам смање 
плате нећемо чистити улице 

Снежана Кривокапић  

Запослени у јавним комуналним предузећима најављују генерални штрајк јер тврде да су 

Законом о максималним платама у јавним предузећима уместо директора највише погођени 

најугроженији радници. 

Штрајком би паралисали градове 

Из Министарства финансија поручују да ће убудуће возачи директора имати исту плату као и 

возачи министра, те да се закон не односи на велику већину запослених у топланама, 

паркинзима, пијацама, топланама и осталим комуналним предузећима. Милан Симић, 

председник Гранског синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности “Независност”, 

каже за “Блиц” да Закон погађа спремачице, курире, кафе куварице, возаче, портире и 

административне раднике. 

 

- Применом овог закона умањиле би се зараде тим категоријама запослених и до 40 одсто - 

каже Симић и најављује да ће данас испред Министарства протестовати између 500 и 1.000 

људи. Ако се закон не измени, он најављује да запослени у 607 предузећа у Србији која 

запошљавају 53.000 радника неће чистити улице, нити наплаћивати паркинг.  

 

 

 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/349395/Komunalci-prete-strajkom-Ako-nam-smanje-plate-necemo-cistiti-ulice
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Максималне плата за октобар 

   коефицијент  износ 

Директор  9 165.995 

Чистачица  1 18.444 

Курир 1,3 22.133 

Возач 1,5 27.666 

  

- Ради се о томе да нису сви радници у комуналним предузећима обухваћени овим законским 

решењем већ само они којима је плата већа од 165.000 динара, као и оне службе које се не баве 

конкретном делатношћу. Дакле, законом су обухваћени директор и његов шофер, али не и 

остали радници у јавном предузећу - кажу у Министарству и напомињу да је направљено 

упутство по коме ће се убудуће обрачунавати зараде. Према том упутству, плате за чистачице, 

возаче, курире у јавним предузећима се усклађују са примањима истог таквог помоћног особља 

у министарствима и Влади.  

  

Ђилас против Закона 

 

У Београду ће представници Самосталног синдиката, 

Уједињеног гранског синдиката “Независност” и 

Синдиката комуналне делатности Београда “Слога” са Трга 

Николе Пашића упутити апел и упозорење Влади и 

Министарству финансија да се одустане од примене 

закона. Како сазнајемо, представници синдиката имали су 

јуче састанак са градоначеником Београда Драганом 

Ђиласом који је, како су нам пренели, казао да ће Град 

учинити све да се зараде не смањују и да ће упутити апел 

Министарству финансија за решавање тог проблема. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rusi_celicanu_dobijaju_dzabe.4.html?news_id=249739 

Нови купац Железаре Смедерево Уралвагонзавод 

Руси челичану добијају „џабе“? 

Једна пећ није угашена на прописан начин, што новом купцу ствара додатне финансијске 

издатке 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Веома је вероватно да ће руска државна компанија Уралвагонзавод постати нови 

власник Железаре Смедерево. По свему судећи Москва се на тај чин одлучила из политичких, а 

не економских разлога, јер јој је веома важно да буде присутна на овим просторима. 
Сматрам да је све већ договорено, сем неких мањих детаља, па расписивање тендера 
представља само „куповину времена“ како би се и те недоговорене ствари решиле. У сваком 
случају Руси ће Железару Смедерево добити бесплатно или ће је купити за симболичну цену 
сличну оној која је постигнута када је Ју-Ес стил фабрику за један долар продао држави Србији 
- истиче добро информисани извор Данаса који је захтевао да остане анониман. 

Према његовим речима, све најважније ставке у вези с куповином су већ договорене, али 
преостаје да се реше неки проблеми. Један од њих је везан за то да Американци из Ју-Ес стила 
приликом одласка из Смедерева једну пећ наводно нису угасили на прописан начин. 

- Покретање пећи у челичани које су угашене је прилично скуп процес, а нарочито је скупо 
покренути рад пећи која је угашена на неадекватан начин. Ако је тачно да је направљена таква 
„брљотина“, Руси ће морати да издвоје додатна средства да би се решио тај проблем. Веома је 
могуће да се о томе још увек преговара. Сходно томе, Влада се одлучила за расписивање 
тендера који је већ два пута пропао уместо да Уралвагонзаводу Железару Смедерево прода 
директном погодбом - тврди наш саговорник. 

Он истиче да је сасвим у реду што ће Русима смедеревска челичана бити дата будзашто, јер је 
то једини начин да опстане и да људи који у њој раде не остану без посла. 

- Чињеница је да се нико у време економске кризе која је нарочито погодила индустрију челика 
не интересује за куповину Железаре Смедерево. Стога је заинтересованост Уралвагонзавода 
нешто што треба искористити. У том смислу, чак и ако Влада Србије фабрику бесплатно да 
Русима, то ће представљати одличан пословни потез. Наиме, с обзиром да је Уралвагонзавод 
велики војноиндустријски комплекс који производи тенкове и камионе, челик који се добија у 
Железари Смедерево поседује квалитет за такву врсту производа и фабрика под руским 
власништвом сигурно неће остати без посла. Такође, с обзиром да се спекулише да је аранжман 
око Железаре Смедерево плод политичког договора Москве и Београда, основано се 
претпоставља да ће тај аранжман омогућити послове и за нека друга предузећа у Србији. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rusi_celicanu_dobijaju_dzabe.4.html?news_id=249739
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Посрнулој привреди наше земље то ће свакако бити велики подстрек - закључује наш 
саговорник. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:Bum-zapo%C5%A1ljavanja-u-

javnom-sektoru&catid=31&Itemid=101 

Бум запошљавања у јавном сектору 
  

Највећи раст запошљавања ове године очекује се у сектору јавних предузећа и то од 3,38 одсто. 

Овакав резултат истраживања је поражавајући имајући у виду да је то скоро два пута више него 
што је очекивани раст запослености од 1,7 одсто у земљи, истакао је јуче Дејан Јовановић, 

директор Националне службе за запошљавање (НСЗ). Јовановић је додао да је то уједно 
упозорење за надлежне, посебно директоре да прикоче у запошљавању у јавном сектору, те да 
су потребни јачи подстицаји за снажење продуктивног приватног сектора. Индикативно је 
такође да је анализа показала да је очекивани пораст запошљавања у малим приватним 

предузећима који броје од 10 до 49 радника 2,69 одсто, рекао је Јовановић. 

Он је оценио да је Влада донела почетни сет олакшица за предузетнике, мање администрирање 
и укидање такси, али то није довољно. Треба систематски радити на подстицајима 

предузетништву, ради смањивања незапослености и убрзавања привредног раста, уз више 
обука за дефицитарне струке, оценио је директор НСЗ приликом презентације Анализе 
тржишта и прогнозирања потреба на тржишту рада. Ово истраживање спроведено је уз 
подршку Америчке агенције за међународни развој (Усаид), Пројекта одрживог локалног 

развоја. На евиденцији НСЗ има око 750.000 незапослених, од којих много ради на црно, али 
највећи проблем је око 200.000 младих до 29 година, којима су смањене шансе за добијање 
посла и који представљају половину укупног броја незапослених, указује он. До краја ове и 
наредне године очекује се раст незапослености, а у 2013. години активним мерама збринуће се 

око 30.000 незапослених и за 150.000 посредовати у запошљавању што је у нивоу ове године, 
изјавио је медијима Јовановић. Државни секретар Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике Зоран Мартиновић каже да је за следећу годину из буџета опредељено 3,4 
милијарде динара што је недовољно. Међутим, та мала сума ће се прерасподелити на угрожене 

групе, те субвенцијама обухватити већи број послодаваца и тако амортизовати недостатак 
тражених шест милијарди динара из буџета. Сузан Фриц, директорка Усаида за Србију указала 
је на потребу усклађивања образовања са захтевима послодаваца и компанија које све више 
траже раднике који говоре стране језике, раде на компјутеру и стално се обучавају. Анализа 

тржишта рада обухватила је 4.029 компанија и указала да су се нова радна места у 2012. години 
највише отварала у трговини (раст 3,63 одсто), пољопривреди (2,35) и саобраћају (1,76). У 
региону јужне и источне Србије и Шумадије уочен је позитиван тренд и већи број отворених 
него угашених радних места, иако је стопа незапослености око 30 одсто. У прерађивачкој 

индустрији, грађевинарству и рударству се бележи највећи број гашења послова, указују 
резултати, који су корисни при изради акционог и других планова запошљавања. 
@АНТРФИЛЕ: Више од 60.000 грађана не прима плате Центар за демократију упозорио је јуче 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:Bum-zapo%C5%A1ljavanja-u-javnom-sektoru&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:Bum-zapo%C5%A1ljavanja-u-javnom-sektoru&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=d1a5e50b205b39347b26abdcdeb89c64584e696d
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да је незапосленост у Србији на историјском максимуму - већа је од 28 одсто, и да статистика 

указује да више од 60.000 грађана за свој рад не добија плату. Центар за демократију је то 
саопштио поводом прекјучерашњег протеста човека који се попео на седми спрат бившег 
Генералштаба у центру Београда и запретио да ће скочити јер му бивша фирма дугује новац на 
име неисплаћених зарада а он, супруга и малолетно дете немају средстава за живот. У 

саопштењу пише да је обичном човеку скоро немогуће да дође до задовољења у случају кршења 
непосредно примењивих економских и социјалних права. Та организација је навела да 
представници синдиката у Србији износе податак да радни спор може трајати и до четири 
године и коштати више хиљада евра. Бета 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Zarada-ispod-

minimalca&catid=11&Itemid=122 

Зарада испод минималца 
  

Самостални синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије уз подршку 

гранских синдиката Независност и Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) 
организује данас протесте са основним циљем да сруше нови Закон о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору. Протестни скупови одржаће се са почетком у пет минута до 12 сати на 
централним трговима свих већих градова у Србији. Планирано је да се истовремено изрази 

незадовољство на Тргу Николе Пашића у Београду, а велике протестне кампање предвиђене су 
у још 21 граду. Ради се о Врању, Лесковцу, Крагујевцу, Бору, Пироту, Трстенику, Шапцу, 
Лозници, Суботици, Великој Плани, Нишу, Пожаревцу, Новом Саду, Јагодини, Зрењанину, 
Крушевцу. 

.. Такође ће се представници комуналних предузећа и служби окупити и у Ужицу, Чачку, 
Краљеву и Обреновцу, потврђено је за Привредни преглед у синдикату запослених у 
комунално-стамбеној делатности Србије у Дому синдиката. Овај закон усвојен је 29. септембра 

без икакве расправе и дијалога са представницима запослених, а погодиће најугроженије 
категорије запослених у фирмама из комуналног сектора, који нису корисници буџета. Највећи 
цех ће да плате спремачице, курири, кафе-куварице, возачи, портири, административни 
радници којима се умањују плате и до 40 одсто. Многима би месечна зарада већ у октобру била 

смањена на 18.445 динара, што је мање од минималне зараде загарантоване Законом о раду. У 
циљу спречавања примене овог закона синдикати из ових делатности су се већ обраћали Влади 
са захтевом за њихово изузимање од примене упозоравајући да он умањује већ стечена права, 
упозоравају организатори протеста. У образложењу захтева се истиче да комуналне фирме 

нису корисници буџета, углавном се финансирају из општинских каса, и указује се на то да би 
примена овог закона била супротна републичком Уставу, Закону о буџетском систему, Закону о 
раду и колективним уговорима. @ЛЕГЕНДА: Решили да сруше Закон 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Zarada-ispod-minimalca&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Zarada-ispod-minimalca&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=85367da2e29dd49aac2a7ac3aebe9478069572bf
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ВЕСТИ ОНЛАЈН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/264085/Protesti-sindikalaca-STOP-ogranicavanju-zarada 

Протести синдикалаца: СТОП ограничавању 
зарада 

Синдикати јавних комуналних предузећа у Србији најавили су да ће данас на 

централним трговима у свим већим градовима протестовати против 

ограничавања зарада у јавном сектору. У најави стоји да ће са протеста упозорења 

бити упућен захтев за изузеће јавних комуналних предузећа из примене Закона о 

утврђивању максималне зараде у јавном сектору. 

 

У Београду ће протестни скуп синдиката комуналних делатности Савеза самосталних 

синдиката и Уједињених гранских синдиката "Независност" бити одржана испред Дома 

синдиката на Тргу Николе Пашића, а организатор очекује 500 до 1.000 учесника. 

  

"Ако Влада Србије и Министарство финансија не прихвате захтев синдиката, биће 

организована тотална обустава рада у свим комуналним предузећима на територији Србије", 

наводи се у заједничком саопстењу та два синдиката. 

  

Истиче се да Закон о ограничавању зарада у јавном сектору погађа најугроженије категорије 

запослених у јавним предузећима која нису корисници буџета. Применом тог закона, како се 

прецизира, запосленим би се плата умањила и до 40 одсто, а многима би месечна зарада била 

смањена на 18.443 динара.  
 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-19181-komunalci-prete-obustavom-rada.html 

КОМУНАЛЦИ ПРЕТЕ ОБУСТАВОМ РАДА 
Тањуг  

Синдикати јавних комуналних предузећа, незадовољни доношењем Закона о утврђивању 

максималне зараде у јавном сектору, организоваће сутра перформанс током кога ће се 

обратити грађанима и локалним самоуправама у свим већим градовима и делити саопштење о 

штетности примене овог закона 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/264085/Protesti-sindikalaca-STOP-ogranicavanju-zarada
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-19181-komunalci-prete-obustavom-rada.html
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Са скупова на централним градским трговима широм Србије, који почињу у 11.55 часова, биће 
послато упозорење Влади Србије и Министарству финансија и привреде да спрече примену тог 
закона, саопштили су синдикати. 

У супротном, како је наведено у заједничком саопштењу Синдиката запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије и Гранског синдиката јавних, саобраћајних и комуналних 
делатности "Независност", биће организована потпуна обустава рада у свим комуналним 
предузећима на територији Србије. 
 
Синдикати јавних комуналних предузећа су јединствени у ставу да Закон погађа најниже и 
најугроженије категорије запослених и у јавним комуналним предузећима која нису 
корисници буџета (спремачице, курире, кафе куварице, возаче, портире, административне 
раднике), наведено је у саопштењу. 
 
"Применом овог закона умањиле би се зараде тим категоријама запослених и до 40 одсто, а 
многима би месечна зарада већ у октобру била смањена на 18.443,96 динара, што је мање од 
минималне зараде гарантоване Законом о раду", истиче се у саопштењу. 
 
Синдикати, како је наведено, сматрају оправданим ограничавање највиших зарада у јавном 
сектору, али примена закона која умањује зараде радницима које су и овако недовољне за 
живот, никако није прихватљива. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/na-ulicu-po-isteku-ugovora 

На улицу, по истеку уговора 

ЗРЕЊАНИН: Независни синдикат Градске управе Зрењанин поздравио је изјаву 
председника локалног парламента Радована Булајића да неће бити отпуштања 
чиновника, већ само прерасподеле радних места у Градској управи. 

Булајић је, коментаришући организацију Градске управе у којој, уместо ранијих 18, има свега 
шест начелника одељења, обећао да бивши начелници и њихови заменици неће остати без 
посла, већ да ће бити распоређени на друга радна места, али да ће им зараде бити умањене за 
20 до 25 одсто. 

- Иако сматрамо одлуку о броју одељења неодговарајућом за капацитете града какав је 
Зрењанин, Независни синдикат се неће мешати у избор нових начелника у Градској управи,  
јер сматра да избор топ менаџмента треба да буде у надлежности руководства града. С тим у 

вези, сматрамо да одлука о смањењу руководилаца и постављених лица може бити корисна ако 
ће имати за циљ велику уштеду у буџету града и ако ће се на тај начин поправити материјални 
и социјални статус, као и бољи услови рада свих запослених у Градској управи – поручио је 
председник синдиката Жељко Торњански. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/na-ulicu-po-isteku-ugovora
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Он је реаговао и на недавну изјаву председнице Самосталног синдиката Градске управе 

Милице Суботин која је казала да се овај синдикат противи само отпуштању стално запослених 
радника. 

- Независни синдикат се противи и отпуштању запослених на одређено време, посебно због 

чињенице што су неки запослени више година у том статусу, а знамо да по закону ангажовање 
запослених на привремено - повременим пословима може бити најдуже до годину дана. 
Апелујемо на начелницу Градске управе да се сви запослени који раде на одређено, а провели 
су више од годину дана непрекидно на послу, одмах преведу у стални радни однос – нагласио је 

Торњански. 

“Дневник” је пре неколико дана објавио незваничну информацију да челници локалне 
самоуправе размишљају о смањењу броја чиновника, што се посебно односи на оне који су у 
Градској управи ангажовани по уговору на одређено време. По истеку тих уговора неки ће, по 

свему судећи, остати без посла.  

Ж. Балабан 

 

С МЕДИЈА 

http://www.smedia.rs/vesti/vest/101583/ 

Политика разбија радничку класу: Зашто 
сви синдикати нису сложни око протеста? 
(АНКЕТА) 

Најављене протесте због поскупљења и тешке позиције радника не подржавају 
сви синдикати. Разлике у ставовима су огромне, оптужбе којима се „часте“ још 
теже. С медиа портал истражује зашто синдикати нису сложни по питању 
одржавања протеста крајем овог или почетком следећег месеца. 

 
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) и Савез самосталних 
синдиката Србије(С С С С) најавили су за С медиа портал да ће одржати протестни скуп 
испред Владе Србије због силних поскупљења и све тежег положаја радника у 

Србији. Заједно или одвојено, то још, изгледа, ни они не знају!  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.smedia.rs/vesti/vest/101583/
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Ранка Савић из АСНС, посланица ЛДП-а, каже за С медиа 
портал да је „одржавање протеста неминовно, јер се овакво 
понашање према радницима више не може толерисати“.  
 

АСНС: Идемо сви на улице!  
 
- Све је већ договорено – тврди Ранка Савић у разговору за С 
медиа портал. - Позвала сам све и они који хоће могу да нам 

се придруже. Са Савезом самосталних синдиката Србије ушли смо у организовање детаља, а 
тачан датум знаћемо после њихове Скупштине која је заказана за 24.октобар.  
 
Она истиче да су поскупљења била само „иницијална каписла“ за одржавање протеста, као и да 

је „ситуација постала неиздржива“.  
 
- Ја више не знам како да се борим. Толико је лоша ситуација, толико је велика корупција, да 
коме год да се обратите, на крају све остане недовршено. Права радника су сведена на 

минимум, не у законском смислу, већ у чињеници да нико не поштује закон. Забрињава нас и 
податак да све већи број људи остаје без посла, да плате не примају месецима, да 
послодавци не уплаћују доприносе… - наводи Савић само неке од круцијалних проблема.  
 

С С С С: На улице излазимо самостално!  
 
У разговору за С медиа портал потпредседник Савеза Самосталних синдиката Србије Зоран 
Михајловић каже да ће њихови чланови изаћи на улице, али тврди да то неће урадити у 

сарадњи са АСНС-ом.  
 
- Ми протесте организујемо самостално – категоричан је Михајловић. - Због тога што је 
Ранка Савић активан члан опозиционе странке ЛДП, ми не можемо да правимо протесте с 

њом. Ми смо некада имали два посланика у Скупштини, али они су сада у пензији... Не желимо 
да се цела ствар исполитизује, да се искористи за политичку промоцију било које партије или 
да јој се умањи значај.  

Нестале им полутке: 
Синдикати најављују 
протесте по Србији!  
Више од 200.000 људи ради, 
а не добија ни динар!  
Дачић и синдикат "Слога" 
потписали Социјалну повељу 

Милион радника у 
синдикатима?! 

Синдикати и по 
питању броја чланова не 
верују једни другима.  
Репрезентативност се, каже 
Савић, не доказује годинама, 
али се „добија као награда од 
политичара“. Ево колико 
чланова, према изјавама 
њихових лидера, броје 

http://www.smedia.rs/spress/detalji.php?id=1914
http://www.smedia.rs/spress/detalji.php?id=1914
http://www.smedia.rs/spress/detalji.php?id=1914
http://www.smedia.rs/spress/detalji.php?id=1313
http://www.smedia.rs/spress/detalji.php?id=1313
http://www.smedia.rs/vesti/detalji.php?id=91039
http://www.smedia.rs/vesti/detalji.php?id=91039
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Према Михајловићевим речима, свако ко хоће може да им се 
придружи и покаже своје незадовољство. Не мора, каже, ни 
да буде члан њиховог синдиката:  
 

- Ако је неки радник незадовољан, нека са нама изађе на 
улицу и покаже држави, институцијама и свима који нешто 
одлучују у Србији, то своје незадовољство.  
 

„Слога“ и УГС „Независност“: Нећемо на протест, 
политика је умешала прсте!  
 
С друге стране, како кажу за наш портал из „Слоге“ и УГС „Независност”, они своје чланове 

неће позвати на протест, јер су, тврде, „политички утицаји и више него очигледни“ у целој 
организацији.  
 
Лидер синдиката „Слога“ Жељко Веселиновић каже за С медиа портал да њихов синдикат 

неће ни у ком случају протестовати у организацији С С С С и АСНС.  
 
- Пре две године смо ’насели’, па су онда ’неки’ добили паре од Владе и разбили протесте – 
тврди Жељко Веселиновић у разговору за наш портал - Из мог угла гледано, та прича је 

превише исполитизована. Наш закључак је да је то Орбовићев и Савићкин начин да се 
промовишу, да искористе ову ситуацију за промовисање својих политичких ставова. Све док су 
чланови појединих синдиката чланови у телима које плаћа Влада, ми нећемо да сарађујемо са 
њима – поручује Веселиновић.  

 
Прва жена АСНС Ранка Савић није крила незадовољство због оптужби Веселиновића.  
 
- Он мени да каже да ја скупљам политичке поене?! Неће да нас подрже за протесте, јер је 

„Слога“ синдикат СПС-а. Тај Жељко у Нишу има канцеларије у њиховим просторијама. 
Опште је познато да је на предизборним митинзима СПС-а ’врбовао’ људе за чланство – 
резигнирано за С медиа портал прича Савић – А тек ови у Социјално-економском савету?! 
Тамо им седе из УГС ’Независнот’ и Уније послодаваца Србије... Они путују, узимају 

дневнице, годинама не доказују своју репрезентативност, а две држе у ’статус кво-у’... Ја јесам у 
политици, али барем нешто радим... Да ми је да видим да неко од њих нешто организује. Ја сам 
и ушла у политику, јер не знам више како да се борим против системске корупције!  
 

 
Чанак: Чик да их видим да саставе добар Колективни уговор!  
 
С Веселиновићем се слаже и Бранислав Чанак, први човек Уједињених гранских синдиката 

„Независност“.  
 
Он за С медиа портал каже да је дошло до класичне замене теза и да они своје чланове неће 
позивати на протест.  

 

поједини синдикати у 
Србији.  
 
С С С С – 550.000 чланова  
АСНС - 165.000 чланова  
УГС Независност – око 
130.000 чланова  
СЛОГА – око 100.000 
чланова 
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- Шта мене, као синдикалца, брига колико је нешто поскупело ако ја као радник то могу да 

купим?! Наш проблем нису поскупљења, него плате! На плате могу да имам утицај. Ово је све 
спектакл који ништа не значи радницима, али неки на томе купе поене. Чик да их видим да 
саставе добар Колективни уговор?! – изазива колеге Чанак.  
 

Тања Радуновић, фото: ТхинкСтоцк/Гулливер  

 

 

 


