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Септембарски удар на кућни буџет 
 
Д. МАРИНКОВИЋ  

У септембру је увек нови удар на кућни буџет, па се троши далеко више од 

могућности. Издаци око почетка школске године, припремање зимнице, огрева, 

комуналија 

За разне збирке, радне свеске, уџбенике страних језике издвајамо по 4.000-5.000 динара 

КАДА следећег месеца кренемо да сводимо рачуне о свим издацима, пристиглим рачунима и 
онима који предстоје, већину грађана мора да заболи глава! Породични буџети почетком сваке 
школске године посебно су на удару, не само због набавке школске опреме и радних уџбеника, 
већ и због издатака за огрев, куповину зимнице, али и „тежих“ комуналних рачуна у том 
периоду године. 
Након летњих одмора и разних издатака, следи нови удар на кућни буџет: припрема за школу, 
што обухвата не само набавку неопходне опреме, ранчева, патика, већ и обнављање гардеробе, 
за многе прославу дечјих рођендана, чланарине за спортске активности, учење страних језика, 
излете, екскурзије. Треба додати и издатак за ужину, часописе, осигурање деце, школско 
обезбеђење, одлазак у позориште... 
Аналитичари указују да се током септембра троши и више од могућности, односно грађани се 
задужују без покрића. Јер, на наплату стижу и рачуни са летовања, улази се полако у грејну 
сезону, па се добар део становништва, који користи чврсти огрев, снабдева угљем или дрвима, 
креће и сезона зимнице. Поред опреме за школу, треба обновити и гардеробу за хладније 
дане... 
ЈЕСТЕ СКУПО, АЛИ ТРОШЕСЕПТЕМБАР је месец који финансијски највише погађа све 
потрошаче - примећује Вера Вида, председница Центра за заштиту потрошача ЦЕПС. - 
Спремање зимнице, припремање ђака за школу, набавка огрева за зиму, рачуни за летовања 
само су неки од издатака којих нема у другим месецима. Родитељи не жале да за своје дете 
плате најскупљу ташну, ако се то њховом прваку допадне, јер једном се полази у школу, без 
обзира на то што ће сутра отићи у минус. 

- Јесен већ традиционално доноси веће издатке за кућне буџете, који постају све драматичнији, 
с обзиром на куповну моћ грађана Србије - каже за „Новости“ економиста Владана Хамовић. - 
Када се све сабере, од школске опреме до огрева, зимнице, рате за летовање, плаћање беле 
технике или хране на почек, рачуна које смо раније направили, све то поприма озбиљне 
размере и прилично високе „цифре“ у овим условима. 
За јесење издатке, трошкове око школе, куповине одеће и обуће, припремање зимнице и друге 
пристигле рачуне, породица, каже Хамовићева, мора да издвоји најмање једну и по месечну 
зараду. А, према последњим подацима, просечна зарада достигла је нешто изнад 44.000 
динара. 
- Нико се не брине о томе како родитељи са упола нижим просеком плата да „преживе“ 
септембар, са свим издацима који тада следе - пита се Мирјана Стојковић, мајка два основца из 
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Београда. - Без обзира на то што добијају бесплатно уџбенике, за разне збирке, радне свеске, 
уџбенике страних језике издвајамо по 4.000-5.000 динара, што је велики издатак за наша 
примања. 
Поскупљење електричне енергије од овог месеца тек ће се осетити у септембру. Током августа 
поскупеле су и друге комуналне услуге у већини места у Србији, попут осветљења, одношења 
смећа, отпадних вода... 
 
КРЕДИТИ И ЛЕТОТАЊА 
СЛЕДЕЋЕГ месеца стижу на наплату и рате са годишњих одмора и путовања, па многи са 
заостатком морају да издвоје додатне суме на име месечних дуговања. Не треба заборавити ни 
редовно месечно „одбијање“ на име кеш кредита, платних картица, а да не спомињемо 
стамбене кредите, који „поједу“ безмало половину месечних примања. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:451124-Najbolje-plate-u-Apatinskoj-pivari 

Најбоље плате у Апатинској пивари 
Ђ. В.  

Апатинска општина, према најновијим истраживањима, предњачи по просечној 

заради у Војводини. Нето зараде у јулу достигле скоро 62.000 динара 

СА просечном нето платом од чак 61.998 динара или, по средњем курсу од уторка, 542 евра, 
општина Апатин је у јулу била далеко испред било које друге општине у Војводини. Тако је 
општина Вршац, која је предњачила у јуну, сада заостала за више од 20 одсто, а далеко иза су и 
Бачка Паланка, Беочин, Панчево, Нови Сад... 
Претпостављам да је, с обзиром на то да је јул шпиц сезоне, „Апатинска пивара“ повећавала 
зараде и да је то разлог за скок општинског просека од чак 36,1 одсто у односу на јун - 
коментарише ову ситуацију, за „Новости“, Живорад Смиљанић, први човек апатинске општине. 
- Друга наша предузећа су далеко иза овог просека. 
Апатински јулски просек од 61.998 динара је убедљиво највећи у Војводини и други у Србији: са 
просечном платом од 62.439 динара, испред је само општина Лазаревац. 
У односу на Нови Сад, апатински јулски просек је већи за 100 евра. Просечна месечна плата у 

 

административном средишту и највећем граду Војводине је у прошлом месецу била 49.330 
динара, и тек је пета на листи највиших у покрајини. Уз Апатин, испред су и Бачка Паланка, 
Беочин и Панчево. 
Када је о целој покрајини реч, просечна јулска зарада износила је 43.065 динара и, по невеселој 
традицији која се, упркос громогласним причама о развоју, интересовању инвеститора и новим 
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радним местима, усталила у последњих седам-осам година, била је нижа од просека целе 
Србије (44.182 динара). 
Штавише, испод тог скромног просека у јулу је било чак 36 од укупно 45 војвођанских 
општина, а неке ће га тешко икада и достићи. То важи за оне које су на дну не само 
покрајинске, већ и републичке листе просечних зарада. Тако је јужнобанатска општина 
Ковачица, са просечном јулском платом од 24.956 динара или свега 218 евра, што је и најнижа 
просечна зарада у Војводини, на 148. месту међу укупно 150 општине у Србији - иза ње су само 
општине Прибој (22.450) и Жабари (24.068 динара). 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/401679/Nema-dogovora-zrenjaninskih-poljoprivrednika-i-uljare-sutra-protest 

Нема договора зрењанинских 
пољопривредника и уљаре, сутра протест 

Бета  

Чланови Удружења пољопривредних произвођача из Зрењанина који су, незадовољни ниским 

откупним ценама, најавили за сутра протест, нису се данас о откупној цени сунцокрета 

договорили с представницима Фабрике уља "Дијамант". 

Чланови Удружења пољопривредних произвођача из Зрењанина траже да откупна цена буде 

40 динара по килограму сунцокрета, плус ПДВ 

Секретар тог удружења Драгомир Мијатов рекао је да им је данас на састанку са директорком 

Славицом Кешељ понуђено по 26 динара (са ПДВ) за килограм сунцокрета. 

Ми том ценом нисмо задовољни јер смо затражили да она буде 40 динара, плус ПДВ - рекао је 

Мијатов. 

 

Подсетио је да је цена килограма сунцокрета прошле године била 55 динара, и да је било 

наговештаја да ће ове године цена бити упола мања. 

 

Мијатов је раније указао да су цене ниже и 60 одсто у односу на прошлогодишње, док су 

трошкови производње порасли до 40 одсто. 

 

Како је навео, пољопривредницима из Зрењанина сутра ће се придружити и ратари из Нове 

Црње, Кикинде, Титела, Панчева и других места Војводине. 

 

- Очекујемо да ће у Зрењанину бити између 200 и 300 трактора и још стотинак у Новој Црњи. 

Планирамо окупљање на раскрсници према Михајлову и одатле крећемо ка уљари, али нећемо 

блокирати улице и реметити саобраћај због грађана и Дана пива - додао је Мијатов. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/401587/Sindikat-tuzi-Ministarstvo-pravde 

Синдикат тужи Министарство правде 

Синдикат правосуђа Србије тужиће Министарство правде због непоштовања споразума о 

гарантовању плата не мањих од законом прописаних минималних, рекла је данас председница 

тог синдиката Слађанка Милошевић. 

Синдикат и министарство правде су 4. маја ове године, уз посредовање Агенције за мирно 

решавање спорова, потписали Споразум којим се гарантује минимална зарада запосленима у 

администрацији. 

  

Слађанка Милошевић је објаснила да је у Србији законом прописана минимална сатница од 115 

динара и додала да је споразумом предвиђено да се плата запослених формира множењем 

коефицијента и минималне сатнице. 

  

- Потписани споразум се не примењује и зато ћемо тужити Министарство правде. Заиста је 

смешно да они који би требало да дају пример, не поштују закон - истакла је Слађанка 

Милошевић. 

  

Она је рекла да проблем није недостатак новца, пошто како је навела пара има што доказују и 

две пресуде на основу којих је Министарство правде дужно да исплати милионске износе 

неизабраним судијама. 

  

По тим пресудама из јуна, на које је уложена жалба, судије би требало да добију око 2.870.000 

динара, односно 1.150.000 динара зато што нису реизабрани. 

  

- Укупно је било око 1.000 неизабраних судија. Узмимо за пример да би свако могао да добије 

два милиона што значи да ће бити исплаћене милијарде динара због политичке грешке за коју 

нико није одговарао, а ми хоћемо да будемо плаћени за свој рад - рекла је она. 

  

Слађанка Милошевић је изјавила и да се с правом много очекује од запослених у правосудју, 

али су услови у којима они раде изузетно лоши. 

  

Она је изјавила да је у Србији око шест милиона предмета у току, да је у правосуђу запослено 

око 11.000 људи што је, по њеној оцени, мало. 

  

- Када би судије у Београду хтеле да суде сваки дан, не би имале где. Судије и даље деле суднице 

- казала је Слађанка Милошевић. 
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Председница Синдиката је рекла и да је о непоштовању минималне зараде упозната и 

Међународна организација рада којој се Синдикат обратио пре потписивања спорног 

споразума. 

  

Запослени у правосудној администрацији имају плате од 18.000 до 30.000 динара месечно. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/401606/Bice-viska-oko-1000-prosvetnih-radnika-u-skolama-sirom-Vojvodine 

Биће вишка око 1.000 просветних радника у 
школама широм Војводине 

Милан Лакетић  

НОВИ САД - У војвођанским школама трећина наставника ове школске године нема пуну 

норму часова, а процењује се да ће између 700 и 1.000 просветара бити технолошки вишак, 

тврди Здравко Ковач, председник Синдиката просветних радника Војводине „Независност“. 

Мањак ђака оставља пшрофесоре без посла 

- У школама на подручју Војводине запослено је око 24.000 људи, од којих је 18.000 

наставника. Пошто трећина ради без довољног броја часова, норму не испуњава око 6.000 

просветара. Недовољан фонд часова најчешће немају професори разредне наставе, наставници 

физишког, затим професори историје, географије, социологије, филозофије, језика, а 

дефицитарни су само математичари - истиче Ковач. 

  

- Што се тиче такозваних патуљастих школа, које у сва четири разреда основне школе имају 

мање од 10 ученика, многе ће и ове школске године ипак опстати - наглашава Ковач. О 

њиховом раду се, поред школслих управа, брину и национални савети пошто се у тим школама 

настава одвија на језицима нациналних мањина. 

  

- Акло би се поштовало правило да одељења морају имати између 25 и 30 ученика, одавно би се 

многа угасила. Школа у Сомбору, на пример, у осам одељења има само стотинак ученика, 

патуљасту школу у Колуту од првог до четвртог разреда похађа само шест ученика, а 

запошљава два учитеља - каже Здравко Ковач.  

  

- На подручју Школске управе Нови Сад, која обухвата Јужнобачки и Сремски округ са 205 

школа и 12.700 запослених, прошле године је 24 наставника остало без норме, 286 није имало 

пуну норму и било је 55 одељења мање - објашњава Петар Виђикант, начелник новосадске 

школске управе. - Очекујемо да ће и ове године одређени број наставника разредне наставе 

остати нераспоређен.  
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Према речима Станише Бањанина, начелника Школске управе у Зрењанину, у сва три банатска 

округа без довољног фонда часова биће 650 предметних наставника, али у Банату учитељи 

неће бити вишак. 

  

Начелник Школске управе у Сомбору за Севернобачки и Западнобачки округ Бранислав 

Станичков каже да сада без пуне норме остаје 110 наставника. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1385084/Ministarstvo+pravde%3A+Po%C5%A1tujemo+sp

orazum+sa+sindikatom+.html 

Министарство правде: Поштујемо споразум 
са синдикатом 

Поводом најаве Синдиката правосуђа Србије да ће тужити Министарство правде и 
државне управе због непоштовања договора, то министарство је саопштило да је 
поступило у складу са споразумом са синдикатом којим се запосленима у 
администрацији гарантује минимална зарада. 

Министарство прваде и државне управе је поступило у складу  са споразумом са синдикатом 
којим се запосленима у администрацији гарантује минимална зарада, саопштено је из тог 
министарсва поводом најаве Синдиката правосуђа Србије да ће тужити министарство због 
непоштовања договора. 

Министарство је у саопштењу навело да је још у мају упутило дописе руководиоцима судова, 
јавних тужилаштава и казнено-поправних установа у Србији, али да они нису усагласили 
обрачун плата. 

Председница синдиката Слађанка Милошевић инсистирала је да Министарство правде изради 
упутство за обрачун плата, али то министарство наводи да није надлежно да издаје упутства те 
врсте. 

"Министарство правде и државне управе сматра да је у целости током поступка постизања 
Споразума, као и његове примене, поступало у складу са својим овлашћењима и 
надлежностима и исказало добру вољу да се настали проблем реши", пише у саопштењу. 

Синдикат и Министарство правде су 4. маја ове године, уз посредовање Агенције за мирно 
решавање спорова, потписали Споразум којим се гарантује минимална зарада запосленима у 
администрацији. 

"Потписани споразум се не примењује и зато ћемо тужити Министарство правде. Заиста је 
смешно да они који би требало да дају пример, не поштују закон", рекла је председница тог 
синдиката Слађанка Милошевић. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1385084/Ministarstvo+pravde%3A+Po%C5%A1tujemo+sporazum+sa+sindikatom+.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1385084/Ministarstvo+pravde%3A+Po%C5%A1tujemo+sporazum+sa+sindikatom+.html
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikalci_tuze_ministarstvo_pravde.55.html?news_id=266661 

Синдикалци туже Министарство правде 
АУТОР: Д. Д. 

Београд - Синдикат правосуђа Србије тужиће Министарство правде због тога што не примењује 

споразум, потписан 24. маја, којим се обавезало да ће запосленима у правосудној 

администрацији исплаћивати минималну цену радног сата од 115 динара, најавили су јуче 

представници тог синдиката. 

 
- Не можемо да прихватимо да правосуђе буде „друштвена пљуваоница“ са 6.369.000 предмета 
у раду, са недовољним бројем запослених, уз свакодневне критике да смо неажурни и 
неефикасни, изјавила је председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић. Она 
је објаснила да је спор за мирно решавање радних спорова између Синдиката и Министарства 
завршен Споразумом, којим је Министарство обавезно да исплати минималну цену рада 
запосленима до четвртог степена стручне спреме, чије плате су од 18.000 до 30.000 динара. 
Међутим, он до данас није примењен, указала је Милошевић. 

Две милијарде за обештећења 
Слађанка Милошевић је показала две неправоснажне пресуде за двоје нереизабраних судија, 
једна предвиђа накнаду штете од 1,149 милиона динара, а друга на 2,868 милиона динара, и 
подсетила да се око 1.000 судија и тужилаца жалило и да ће за обештећење држава Србија 
морати да исплати око две милијарде динара. Дакле, нема новца за рад, али има за плаћање 
политичких грешака, упозорила је она. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mladima-lakse-da-cekaju-posao-nego-da-ga-traze 

Младима лакше да чекају посао него да га 
траже 

 
У Србији је много незапослених, а међу онима који траже посао су и веома млади 
људи, али и они који имају више од 50 година. Веома је тешко рећи кога 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikalci_tuze_ministarstvo_pravde.55.html?news_id=266661
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mladima-lakse-da-cekaju-posao-nego-da-ga-traze
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незапосленост више мучи – оне који су остали без посла, или оне који никада нису 
радили, јер су и њихова размишљања и потребе различити. 

Иако поузданих података нема, слободно се може рећи да су старији од 50 година спремни да 
прихвате посао чак и када се занимање и струка коју поседују и која се тражи не подударају, а 
неретко се не подудара ни степен стручности, док млађи, посебно високообразовани, теже 
пристају на компромисе и радно место с нижим степеном стручности од оног који имају. 

А каква су размишљања младих људи о добијању посла, посебно током летњих месеци, када је 
сезонских послова више, и да ли се посао тражи или се на њега чека, и како се понашају они 
који тек треба да се нађу на евиденцији Националне службе за запошљавање, који још 
студирају? Истраживање у којем је учествовало око 1.000 испитаника показује да су млади 
људи у Србији расположени да раде, али им недостају иницијатива и више информација о томе 
како наћи посао. Има и оних који о послу не мисле, али, срећом, више је младих спремних да 
раде него оних који о томе уопште не размишљају. Овим истраживањем показало се да млади у 
Србији нерадо самостално траже посао, односно, недостаје им инцијатива за проналажење 
посла, пошто су спремнији да раде онда када добију конкретну пословну понуду. То, наравно, 
не значи да нема оних који га сами траже, али пошто потрага често није дала резултате, од 
даљег самосталног тражења посла релативно брзо одустају. 

За овакав став много је разлога. Међу важније треба уврстити и то да садашње генерације 
младих (а можда и многе пре њих) нису научене да се за посао треба борити, већ су усвајале 
стари начин размишљања – да ће посла, и то на неодређено време, што у Србији најчешће 
значи заувек, до пензије, бити, посебно за добре ђаке, што, наравно, одавно није тачно. Јер, чак 
и добри ђаци, ма која да је струка у питању, неретко, после завршетка студија, дуго остају 
незапослени и чекају да добију посао, а не покушавају да га траже, бар не у Србији. Иако је 
можда апсурдно, многи су за послом отишли ван граница наше земље и упорно га тражећи – 
запослили се...  

Д. Млађеновић 
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 28.августа) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sta-ako-i-drugi-duznici-nagrnu-na-drzavne-jasle 

Шта ако и други дужници нагрну на државне 
јасле? 
 

Одлука државе да преузме већински пакет акција фабрике „Симпо” врло је лоша 
порука за друге приватне компаније, али не би требало битније да утиче на 
инвестициону климу у нашој земљи, оценили су домаћи економисти. 

Економиста и декан Факултета за економију, финансије и администрацију Ана Трбовић каже 
да није добро кад држава преузима предузеће оптерећено дуговима. 

„Сада се с разлогом може поставити питање због чега је то урађено са компанијом ’Симпо’, а не 
неким другим предузећем које такође има губитке и не послује успешно”, истакла је 
Трбовићева. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sta-ako-i-drugi-duznici-nagrnu-na-drzavne-jasle
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Критикујући данашњу одлуку да влада постане већински власник „Симпа”, рекла је да „није 
извесно да ће држава, након такве промене, боље управљати том компанијом”. 

Декан ФЕФА каже да економска теорија и пракса углавном указују на државу као неуспешног 
власника предузећа, што се видело и на многобројним примерима широм света. На питање да 
ли се држава определила на такав корак пошто је реч о предузећу у неразвијеном делу Србије, 
Трбовићева одговара да би држава тај крај много боље помогла када би брже изградила 
Коридор 10 и друге важне инфрастрктурне обејекте, и тиме створила услов за масовнији 
долазак страних инвеститора, а међу њима и потенцијалних партнера „Симпа”. 

Ана Трбовић оцењује да случај „Симпа” ипак неће превише нашкодити инвестиционој клими у 
Србији, али ће сигурно у извесној мери довести у питање орјентацију актуелне владе на 
тржишни начин пословања. И професор београдског Економског факултета Љубодраг Савић 
оцењује да је одлука владе о преузимању већинског удела у „Симпу„ штетна, јер се на тај начин 
шаље лоша порука осталим приватним фирмама. Друге компаније би, на основу овог случаја, 
такође могле, кад западну у проблеме, да очекују од владе сличну заштиту под изговором да 
издржавају запослене и чланове њихових породица, каже Савић. 

Битан разлог зашто се овај економиста противи преузимању „Симпа” од стране државе јесте тај 
што фабрика у Врању, како он истиче, „нема стратешки значај за државу Србију”. – Да је у 
питању компанија попут „Телекома”, која годинама ствара висок профит и веома је значајна за 
привреду Србије, тада би поступак владе, као у случају „Симпа”, имао смисла – истиче Савић, и 
подсећа да је Влада Србије 2008. године усвојила „скандалозан закључак”, којим је дозвољено 
да „Симпо” до даљег не мора плаћати порезе и доприносе, а да ће се држава намирити када 
буде продала свој удео у тој фирми. 

Савић сматра и да је аргумент за спасавање „Симпа”, због великог значаја који та фирма има за 
југ Србије, на климавим ногама. Јер, када би се та логика применила шире, тада би велики део 
предузећа којим управљају Срби на Косову и Метохији такође могао да затражи помоћ од 
владе, са мотивацијом да послују под тешким и неравноправним условима. 

Е.  Дн. 
  

Још много кандидата 
Професор Савић сматра да, осим Врања, постоји „још 10–15 градова у рубним подручјима 
Србије који такође имају проблематична предузећа са великим бројем запослених”. Сада је, у 
суштинском интересу економског напретка земље, „крајње је време да се у потпуности поштује 
закон и да то важи за све компаније и грађане Србије”, закључио је Савић. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plata-puni-pola-potrosacke-korpe 

Плата пуни пола потрошачке корпе 

Јулска нето плата у нашем граду износила је 49.330 динара, и у односу на јуни 
била је незнатно већа, за 0,9 одсто. Истовремено је синдикална потрошачка корпа 
у јули коштала 86.621 динара, па је тако учешће нето зараде у Новом Саду, 
покрило 57 одсто синдикалне корпе, 

 саопштено је из Градског већа Савеза самосталног синдиката Новог Сада. 

У саопштењу за јавност овај синдкат је споменуо, између осталог, да је број незапослених из 
године у годину све већи, па је тако од октобра 2008. године до јула 2013. години повећан за 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plata-puni-pola-potrosacke-korpe
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14,7 одсто. Синдикат скреће пажњу да  статистика није прецизна, јер велики број радника није 
пријављен и раде на црно.   

– Велики број запослених не прима плате редовно,послодавци  не уплаћују порезе и доприносе 
и пролазе некажњено, па у ПИО Филијали у Новом Саду има 8.761 неоверена  здравствена 
књижица – саопштено је из Самосталног синдиката Новог Сада. 

И Уједињени грански синдикат  “Независност” ових дана је активан у Новом Саду, јер у центру 
организује кампању “Доста” којом указује на лош материјално-економски положај запослених. 

Председник УГС” Независност” Бранислав Чанак, јуче је у Новом Саду коментарисао ситуацију 
у градским предузећима те осудио руководство ЈКП “Стан” што је свих десет чланова 
Штрајкачког одбора тог предузећа после завршеног штрајка у јулу добило отказе или опомене 
пред отказ уговора о раду. 

Инспекција рада је оба председника синдиката у “Стану”  вратила је на посао, али је 
председник  из“Независности” после два дана послат на плаћено одсуство, док се председник 
из самосталног синдиката налази на боловању. 

Један од захтева оба синдиката у “Стану” је био израда критеријума за одлазак на плаћено 
одсуство, што послодавац игнорише, па је председник УГС “Независност” Чанак казао да ће 
тражити што хитнији дијалог са представницима власти у граду, узимајући у обзир целокупан 
положај радника у овом градском комуналном предузећу. 

З. Делић 
 

АКТЕР 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/print-51372-pritisak-na-zaposlene-u-jatu.html 

ПРИТИСАК НА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАТУ 
 

Бета  

Синдикати у Јат ервејзу саопштили су да се на запослене у том предузећу врши притисак у 

поступку добровољног одласка и избора запослених који ће наставити да раде у компанији "Ер 

Србија"Синдикат комерцијалних и економско-правних радника и Јединствена синдикална 

организација Јата казу да је требало да се питања одласка радника из фирме разјасе на 

њиховом данашњем састанку с представницима Владе Србије, Министарства рада и финансија 

и адвокатске канцеларије Итихада (Етихада). 

Синдикати наводе да је на првом састанку речено да неће бити интерног огласа за 

запошљавање у "Ер Србији" и да ће сви уговори о раду важити и даље. 

 

Медјутим, у уторак им је речено "да је поступак следећи: интерни оглас за добровољни одлазак 

из фирме, после њега пријава на оглас и тестирање за рад у Ер Србија по новој организацији и 

систематизацији, за оне који се нису пријавили на оглас за добровољни раскид радног односа", 

пише у саопштењу. 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/print-51372-pritisak-na-zaposlene-u-jatu.html

