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Sektor hemije i nemetala dobio Kolektivni ugovor 

   

 
 
Prvi granski kolektivni ugovor u realnom sektoru, potpisan je danas u oblasti hemije i nemetala, u privrednoj 
grani u kojoj je zaposleno oko 18.500 ljudi.Ugovor su potpisali predsednik Samostalnog sindikata hemije i 
nemetala Srbije Ljubiša Nestorovid i potpredsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS) Miloš Nenezid. 
 
Nestorovid je novinarima u Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS) kazao je da su pregovori oko 
potpisivanja tog dokumenta trajali šest meseci, ali da su se isplatili, jer su povedana određena prava 
zaposlenih, pre svega bezbednost i zdravlje na radu. 
 
Prema njegovim rečima, ugovorom su predviđeni veda zaštita za poslodavce, kao i određena poboljšanja u 
odnosu na postojedi Zakon o radu, odnosno povedano je cena rada na državni praznik sa 110 na 120 odsto, a 
nodnog i prekovremenog rada sa 26 na 30 odsto. 
 
Nestorovid je naglasio i da je kolektivnim ugovorom predviđeno da se minuli rad za sve zaposlene u ovoj grani 
obračunava 0,5 odsto, a samo za novozaposlene 0,4 odsto koliko predviđa i zakon. 
 
On je dodao i da je predviđeno da topli obrok za zaposlene bude 20 odsto minimalne zarade, kao i da regres 
koji se ispladuje zaposlenima bude u visini minimalne zarade. 
 
Nestorovid je istakao da je danas potpisani dokument veoma značajan i bitan i da bi on trebalo da postoji u 
svakoj privrednoj grani, jer sprečava samovolje poslodavaca. 
 
Potpredsednik UPS-a je kazao da su uslovi privređivanja u hemiji i nemetalu u Srbiji jako teški i da kolektivni 
ugovor koji je danas potpisan predstavlja smernicu u kojem pravcu treba da se kredu svi. 
 

http://www.naslovi.net/2015-08-17/beta/sektor-hemije-i-nemetala-dobio-kolektivni-ugovor/15936410
http://akter.co.rs/26-ekonomija/137308-sektor-hemije-i-nemetala-dobio-kolektivni-ugovor.html
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Nenezid je dodao i da je privredna situacija u zemlji takva da ne bi trebalo da se poslodavcima namedu novi 
nameti, ali da su poslodavci jednoglasni u tome da treba da postoje obaveze koje svi poslodavci moraju da 
poštuju. 
 
Potpisivanju prvog granskog kolektivnog ugovora u realnom sektoru prisustvovali su i pomodnik ministra za 
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Lazid, presednik SSSS Ljubisav Orbovid i predsednik UPS-a 
Nebojša Atanackovid. 

 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/prvi-kolektivni-ugovor-u-realnom-sektoru_629614.html 

Prvi kolektivni ugovor u realnom sektoru 

Predstavnici sindikata i poslodavaca potpisali su danas prvi granski kolektivni ugovor u realnom sektoru, i to 
u oblasti hemije i nemetala. 

U ime Saveza samostalnog sindikata Srbije ugovor je potpisao Ljubiša Nestorovid, a u ime Unije poslodavac 
Srbije Miloš Nenezid. 

Ugovorom su predviđena poboljšanja u odnosu na postojedi Zakon o radu, pre svega u oblasti bezbednosti i 
zdravlja na radu, ali i nekih pitanja koja se odnose na rad i zapošljavanje. 

Pladanje rada na državni praznik povedano je na 120 odsto, a po zakonu je 110 odsto. 

Nodni i prekovremeni rad je povedan sa 26 na 30 odsto, dok de minuli rad za sve zaposlene u ovoj grani biti 
obračunat u procentu od 0,5 odsto, a za novozaposlene 0,4 odsto, koliko predviđa i zakon. 

Potpisivanju su prisustvovali pomodnk ministra za rad Zoran Lazid, presednik SSSS Ljubisav Orbovid i 
predsednik UPS Nebojša Atanackovid. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/prvi-kolektivni-ugovor-u-realnom-sektoru_629614.html
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/regres-i-topli-obrok-za-18500-radnika 

Регрес и тппли пбрпк за 18.500 радника 

Први грански кплективни угпвпр у реалнпм сектпру, пптписан је у пбласти хемије и неметала, у 
привреднпј грани у кпјпј је заппсленп пкп 18.500 људи.Угпвпр су пптписали председник Сампсталнпг 
синдиката 

 

Пптипсан први грански кплективни угпвпр у реалнпм сектпру 

 хемије и неметала Србије Љубиша Нестпрпвић и пптпредседник Уније ппслпдаваца Србије (УПС) 
Милпш Ненезић. 

Нестпрпвић је нпвинарима у Савезу сампсталних синдиката Србије казап је да су прегпвпри пкп 
пптписиваоа тпг дпкумента трајали шест месеци, али да су се исплатили, јер су ппвећана пдређена 
права заппслених, пре свега безбеднпст и здравље на раду.Према оегпвим речима, угпвпрпм су 
предвиђени већа заштита за ппслпдавце, кап и пдређена ппбпљшаоа у пднпсу на ппстпјећи Закпн п 
раду, пднпснп ппвећана је цена рада на државни празник са 110 на 120 пдстп, а нпћнпг и 
прекпвременпг рада са 26 на 30 пдстп. 

Нестпрпвић је нагласип и да је кплективним угпвпрпм предвиђенп да се минули рад за све заппслене у 
пвпј грани пбрачунава 0,5 пдстп, а самп за нпвпзаппслене 0,4 пдстп кпликп предвиђа и закпн. Он је 
дпдап и да је предвиђенп да тппли пбрпк за заппслене буде 20 пдстп минималне зараде, кап и да 
регрес кпји се исплаћује заппсленима буде у висини минималне зараде. Истакап је да је пптписани 
дпкумент вепма значајан и битан и да би пн требалп да ппстпји у свакпј привреднпј грани, јер спречава 
сампвпље ппслпдаваца. 
  

„Независнпст” није дпшла 
Пптписиваоу првпг гранскпг кплективнпг угпвпра у реалнпм сектпру присуствпвали су и ппмпћник 
министра за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа Зпран Лазић, преседник ШС Љубисав 
Орбпвић и председник УПС-а Небпјша Атанацкпвић. Представници УГС Независнпст нису присуствпвали 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/regres-i-topli-obrok-za-18500-radnika
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пптписиваоу гранскпг кплективнпг угпвпра за пбласт хемије и неметала, јер какп је навеп Нестпрпвић, 
председник тпг синдиката Бранислав Чанак није тп дпзвплип. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/domaca-penzija-sest-puta-manja-od-nemacke 

Дпмаћа пензија шест пута маоа пд немачке 
 

Аутпрка: Љубинка Малешевић 
 
Чак и да најављенп ппвећаое пензија буде пет пдстп, а малп је изгледа за тп, пнп не би успелп да их 
врати на нивп с ппчетка гпдине. Наиме, у првпј пплпвини гпдине пензије у Србије у прпсеку реалнп су 
смаоене 

 за пет прпцената, дпк је тпкпм претхпдне гпдине умаоеое изнпсилп два пдстп. Реалнп су пензије пд 
краја 2009. дп пплпвине пве гпдине умаоене за 22 пдстп. 

Нп, чак и када се ппведимп са кпмшијама , наши пензипнери не прплазе дпбрп, јер су прпсечне пензије 
у Србији најмаое. С друге стране, издвајаое из БДП за српске пензије веће је негп у свим другим 
земљама регипна.  Према ппдацима из суседних земаља, кпје су некада чиниле Југпславију, у Србији су 
пензије јединп веће пд Републике Српске – тамп су 175 евра и Федерације БиХ, где су 181 еврп. 
Прпсечна српска пензија пд 193 евра, пднпснп 23.200 динара, за пкп 60 евра маоа је пд мирпвине у 
Хрватскпј – изнпси 352 евра. Прпсечна пензија у Црнпј Гпри је 273 , а у Македпнији 205 евра. 

Укпликп би се  прпсечна српска пензија ппредила са државама Западне Еврппе пнда би  виделп да су 
примаоа  српских пензипнера мнпгп, мнпгп мизернија . Такп, прпсечна пензија у Немачкпј изнпси пкп 
1.200 евра, пднпснп шест пута више негп у Србији. У Францускпј пна изнпси 1.120, Данскпј 774, Великпј 
Британији 825... Екпнпмиста Гпран Никплић истиче да је прпсечна пензија у Грчкпј пкп 700 евра, иакп је 
пна срединпм пве гпдине трпшила чак 17,5 пдстп БДП на пензије, штп је највише у Еврппи. Више пд 15 
пдстп БДП на пензије трпшиле су и Италија, Француска и Аустрија, дпк су Естпнија, Ирска и Литванија 
имале најмаое издатке за пензију и тп нештп изнад седам прпцената. 

Према Никплићевпј рачуници замрзаваое па смаоеое пензија у Србији дпвелп је да учешће издатка на 
оих у БДП ппада. Ове гпдине се прпцеоује на 12,6 БДП, штп је већ исппд прпсека ЕУ кпји изнпси 13,3 
пдстп. Фискалнпм кпнсплидацијпм требалп би да се тај удеп пбпри на 11 прпцената  БДП дп 2017. или 
2018. Међутим, пн указује да наш пензипни систем, практичнп, не ппстпји и свпди се на тзв. прптпчни 
бпјлер, где се пензије финансирају из текућих прихпда, пднпснп дппринпса и буyетских трансфера. 
Пензипни фпнд реалнп не ппстпји, али акп је за утеху, дпдаје Никплић, у већини земаља начин 
финансираоа пензија сличан је српскпм. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/visak-nastavnika-ima-prednost-pri-zaposljavanju 

Вишак наставника има преднпст при заппшљаваоу 
Листе учитеља, наставника и прфеспра у пснпвним и сердоим шкплама, “за чијим је радпм престала 
пптреба делимичнп или у пптпунпсти, пве или претхпдних гпдина”, а кпје су пвих дана пбјављене на 
сајту 

Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, “нису листе за птпуштаое”, тврде у пвпм 
Министарству, и истичу да ће се дешавати супрптнп – “пни кпји се налазе на листама имаће преднпст 
при заппшљаваоу”. 

У складу с раципналнијим и ефикаснијим радпм шкплскпг система, направљена листа није листа пних 
кпји чекају на птпуштаое, већ пних кпји чекају на заппшљаваое у некпј пд шкпла где ппстпји пптреба за 
нпвим радним местима, стпји у саппштеоу Министарства.Ппдсећамп, листе технплпшких вишкпва 
предвиђене су Ппсебним кплективним угпвпрпм, деп су дпгпвпра са синдикатима и виђени су кап 
дпдатна заштита права заппслених у прпсвети. 

Илустрације ради, а према ппдацима преузетим са сајта Минстарства прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја, у Впјвпдини технплпшких вишака пп пкрузима чине, када је реч п пснпвним шкплама, у 
Севернпбачкпм 41, Западнпбачкпм 98 и Јужнпбачкпм 211 прпсветних радника. У Сремскпм пкругу 
вишак је 93, дпк у Севернпбантаскпм таквих има 37, Средоебанатскпм 81 и Јжнпбанатскпм 131. 

У средоим шкплама у Впјвпдини у Севернпбачкпм пкругу технплпшки вишак чини 22 прпфеспра, 
Западнпбачкпм 98 и Јужнпбачкпм 129. У Севернпбанатскпм пкругу вишак је 54 наставника, 
Средоебанатскпм 80, Јужнпбанатскпм 78, дпк у Сремскпм има 58 прекпбрпјних прпсветних радника. 
Треба знати да листе заппслених за чијим радпм је престала пптреба пппуоавају шкпле. 

Одредбама Ппсебнпг кплективнпг угпвпра прпписанп је да пре ппчетка шкплске гпдине, а најкасније дп 
15. августа, директпри шкпла дпстављају листе заппслених за чијим радпм је престала пптреба у 
пптпунпсти или делимичнп. Инфпрмације п технплпшким вишкпвима дпстављају се ажурираоем 
кадрпвских ппдатака у централнпј бази заппслених нпвпг инфпрмаципнпг система, а штампани 
примерак извпда из инфпрмаципнпг система п технплпшким вишкпвима требалп је да буде дпстављен 
надлежнпј шкплскпј управи најкасније дп 15. августа пве гпдине. Примерак је мпрап бити пверен и 
пптписан пд стране директпра шкпла и представника синдиката. 

Такпђе, шкпле су у пбавези да све инфпрмације п кадрпвским прпменама редпвнп ажурирају крпз нпви 
инфпрмаципни систем, укључујући ппдатке п технплпшким вишкпвима.Претхпдних гпдина пве листе 
нису благпвременп и на прави начин фпрмиране, штп је у пракси успправалп или пнемпгућавалп 
оихпву примену. На разгпвприма са синдикатима, претхпднп је пбећанп да ће пве листе на време бити 
пбјављене какп би и заппслени у прпсвети и синдикати мпги да прпвере да ли су права заппслених 
заштићена. 

Аутпр: В. Цроански 
  
Ппдаци видљивији 
- У Хемијскпј шкпли у Зреоанину, вишка људи или маока часпва има већ гпдинама. Ове гпдине имали 
смп пдличан упис, уписали смп свих шест планираних пдељеоа, али и даље има кплега кпји немају пун 
фпнд часпва - каже директпр Југпслав Бпгданпвић. Уписна пплитика на нивпу града, пп оегпвпм 
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мишљеоу, пве гпдине је била дпбра, а ппдаци на сајту Министарства самп ће учинити видљивијим 
ппдатке кпје су прпсветари маое - више знали. Тп је шанса за све пне кпји су у систему да дппуне свпју 
нпрму. Нажалпст, смаоује шансу за пне кпји су ван система, јер гптпвп да не ппстпји мпгућнпст да се у 
систем уђе. 

Вишак заппслених имају и пснпвне шкпле у свим ппштинама средоег Баната, кап и средоа шкпла у 
Нпвпј Црои. Иначе, прпшле недеље је пдржан састанак нпвпг начелника Шкплске управе за Банат 
Милана Бпјанића с представницима репрезентативних синдиката, на тему вишка заппслених. Ж. Б. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/583445/Ministarstvo-prosvete-objavilo-spisak-zaposlenih-za-cijim-radom-je-prestala-

potreba 

Ministarstvo prosvete objavilo spisak "zaposlenih za čijim radom je prestala 
potreba" 

IZVOR: TANJUG 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je na svom sajtu liste zaposlenih za čijim radom je 

prestala potreba u potpunosti ili delimično, uz napomenu da to nisu liste za otpuštanje i da de osobe koje se 

nalaze na njima imati prednost pri zapošljavanju. 

Na sajtu su za vikend objavljene liste viškova nastavnog i vannastavnog osoblja u osnovnom i srednjem 

obrazovanju, kao i u muzičkim školama. 

 

- To nije lista onih koji čekaju na otpuštanje, ved onih koji čekaju na zapošljavanje u nekoj od škola gde postoji 

potreba za novim radnim mestom - objasnilo je Ministarstvo. 

 

Preciziraju da su liste tehnoloških viškova predviđene Posebnim kolektivnim ugovorom kao rezultat dogovora 

sa sindikatima i da predstavljaju dodatnu zaštitu prava zaposlenih u prosveti. 

 

Ministarstvo poručuje i da prethodnih godina te liste nisu blagovremeno i na pravi način formirane, što je u 

praksi usporavalo ili onemogudavalo primenu. 

 

Na poslednjim razgovorima sa sindikatima, kako se dodaje, obedano je da de liste biti na vreme objavljene, 

kako bi i zaposleni i sindikati mogli da provere da li su prava zaposlenih zaštidena. 

Na OVOM linku možete pogledati spisak u celosti. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/583445/Ministarstvo-prosvete-objavilo-spisak-zaposlenih-za-cijim-radom-je-prestala-potreba
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/583445/Ministarstvo-prosvete-objavilo-spisak-zaposlenih-za-cijim-radom-je-prestala-potreba
http://skole.mpn.gov.rs/tehviskovi/
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Ministarstvo podseda da je odredbama Posebnog kolektivnog ugovora propisano da pre početka školske 

godine direktori škola dostavljaju liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično. 

Te liste pored direktora overavaju predstavnici sindikata. 

 

Te odredbe su rezultat dogovora sa reprezentativnim sindikatima i jedina svrha lista je da se omogudi 

prednosti zaposlenima za čijim radom je prestala potreba prilikom popunjavanja upražnjenih mesta u drugim 

školama. 

 

Informacije o tehnološkim viškovima se dostavljaju ažuriranjem kadrovskih podataka u centralnoj bazi 

zaposlenih novog informacionog sistema, a štampani primerak izvora se dostavlja nadležnoj školskoj upravi 

najkasnije do 15. avgusta, overen i potpisan od strane direktora škole predstavnika sindiakta. 
 

 

 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/najvise_viskova_u_osnovnim_skolama.55.html?news_id=306565 

Tačan broj prosvetara bez punog fonda časova biće poznat do 1. septembra 

Najviše viškova u osnovnim školama 

* Jankovid: Među nenastavnim osobljem nema mnogo viškova * Ničid: Lista sadrži niz grešaka i postoji 
mogudnost manipulacije 

AUTOR: V. ANDRIĆ 

Oko 4.500 zaposlenih u obrazovanju su tehnološki viškovi, bilo bez ijednog časa ili dela norme, pokazuju prvi 

podaci koji su objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete. Iako je 15. avgust bio krajnji rok da direktori škola 

dostave podatke o tehnološkim viškovima, iz sindikata obrazovanja poručuju da de se pravo stanje znati tek 

oko 1. septembra. 

Jasna Jankovid, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Danas da de broj tehnoloških 
viškova sigurno biti mnogo vedi, a da je prema prvim pokazateljima najviše prekobrojnih u osnovnim školama. 
Ona ističe da među nenastavnim osobljem nema mnogo viškova, jer je Ministarstvo prosvete najavilo da de 
vratiti na snagu stare pravilnike o finansiranju osnovnih i srednjih škola iz 1993. godine.  
- Mi nismo pravili detaljnu analizu, jer de realna brojka biti poznata za desetak dana. Još nije objavljena lista 
potreba i spisak ljudi koji su zaposleni na određeno vreme. Na njihova mesta moraju da budu primljeni 
tehnološki viškovi - kaže Jankovideva. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/najvise_viskova_u_osnovnim_skolama.55.html?news_id=306565
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Ona navodi da od Ministarstva prosvete još nisu dobili informaciju koliko ljudi de modi da napusti obrazovni 
sistem i koliko de iznositi otpremnina po godini staža. Odgovore na ta pitanja sindikati očekuju u četvrtak, kada 
je zakazan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete i načelnicima školskih uprava. 
Koliko ljudi bi se moglo nadi na listi tehnoloških viškova nepoznanica je i za Sindikat obrazovanja Srbije. Iako se 
u medijima pominje čak 20.000 zaposlenih, potpredsednik tog sindikata Radomir Šojanovid ocenjuje za Danas 
da je "svaka cifra koja bude objavljena pre 1. septembra netačna", jer još nije napravljena lista slobodnih 
radnih mesta, koju de popunjavati viškovi.  

Aleksandar Ničid, iz Sindikata obrazovanja Srbije, ukazuje da lista tehnoloških viškova sadrži niz grešaka i da 
postoji mogudnost manipulacije tako što se jednostavnim trikom zaposleni na određeno vreme protivzakonito 
ubacuju u sistem. Ničid navodi da su pravilnici o finansiranju osnovnih i srednjih škola, za koje je najavljeno da 
de se menjati, još uvek na snazi, pa su neke škole vršile bodovanje zaposlenih u skladu sa njima. 
- Predstavnici ministarstva su u više navrata najavili nove pravilnike uz tvrdnju da njihovom primenom nede 
biti gubitka posla. Ukoliko agonija iščekivanja potraje do septembra, stvoride se dodatni haos jer mnoge škole 
nisu vršile bodovanje u skladu sa trenutno važedim pravilnicima, pa de lista osim netačnih posedovati i 
nepotpune podatke - upozorava Ničid.  

Iz Ministarstva prosvete juče su poručili da liste tehnoloških viškova objavljene na sajtu tog ministarstva "nisu 
liste za otpuštanje, ved da de osobe koje se na njima imati prednost pri zapošljavanju". Podsedaju da su liste 
predviđene Posebnim kolektivnim ugovorom kao rezultat dogovora sa sindikatima i da predstavljaju dodatnu 
zaštitu prava zaposlenih u prosveti. 

Pokret za preokret: Smeniti Verbida 
 
Pokret za preokret zatražio je juče od predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučida da smeni ministra prosvete 
Srđana Verbida, jer je pokazao da nije u stanju da vodi ovako važan resor. U saopštenju Pokreta za preokret 
navodi se da Verbid i vlada pred početak školske godine stvaraju nepodnošljivo stanje u prosveti i podseda da 
je najavljeno masovno otpuštanje zaposlenih u prosveti, iako je do pre samo par meseci resorni ministar 
tvrdio da "u obrazovanju nema viška zaposlenih, ved onih koji bi mogli da rade bolje". 
Predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinovid ocenio je da je najnovija najava značajnog otpuštanja 
zaposlenih u obrazovanju, koja de posle smanjenja plata prosvetnim radnicima dovesti do toga da se deo 
kadra u obrazovanju nađe na ulici, vređanje dostojanstva ove profesije i zbunjivanje učenika i njihovih 
roditelja. 

 

 


