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Правосуђе најављује штрајк  
Запослени у правосуђу Србије ступиће у штрајк због ниских плата, лоших услова рада и 

неиспуњеног прошлогодишњег обећања да ће им бити исплаћено по 20.000 
 
ЗАПОСЛЕНИ у правосуђу Србије ступиће у штрајк због ниских плата, лоших услова рада и 

неиспуњеног прошлогодишњег обећања да ће им бити исплаћено по 20.000 динара једнократне 
помоћи. Како за "Новости" каже Слађанка Милошевић, председник Синдиката правосуђа Србије, 
одлука о тачном датуму почетка штрајка биће обелодањена данас: 

- Новој влади нећемо дати 100 дана, јер су они за нас стари и добро су упознати с нашим 
проблемима, али ништа нису учинили да се ствари промене. Наплата судских такса повећана је за 
трећину, а по закону, из судских такса се финансира наш положај. Право је време да се и нас неко сети. 

Према речима Милошевићеве, у правосудној администрацији запослено је укупно 11.600 људи, 
са онима на одређено време, а плата се креће између 25.000 и 30.000 динара. 

 

 

 
У Србији до априла запослено 1.383 особа са инвалидитетом  
Кроз мере Национална служба за запошљавање од јануара до априла запослене 1.383 особе са 

инвалидитетом 
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Александар 

Вулин изјавио је данас да су кроз мере Национална служба за запошљавање од јануара до априла 
запослене 1.383 особе са инвалидитетом што, како је навео, представља повећање од 54 одсто у односу 
на исти период прошле године. 

"Послодавци у Србији почели су да препознају корист од запошљавања особа са инвалидитетом. 
Боље је узети подстицаје од државе и запослити особу са инвалидитетом, него плаћати пенале зато што 
не разумете да је особа са инвалидитетом радник као и сваки други", рекао је Вулн на регионалном 
скупу "Запошљавање теже запошљивих група" у Београду. 

Он је додао да је у априлу 2016. године регистровано 735.265 особа на евиденцији Националне 
службе, што је у односу на претходни месец смањење за 13.704, односно за 1,8 одсто. 

Вулин је казао да држава даје подстицаје и за запошљавање особа које примају социјалну помоћ, 
а којих у Србији има 143.000. 

"Ми морамо да учинимо све да мотивишемо те људе да узму судбину у своје руке, да се ангажују 
ако је потребно и кроз неки облик учења и усвајања нових знања и вештина, а након тога и у активном 
тражењу посла", додао је он. 

Према његовим речима, забрињавајуће је то што од 180.000 деце који у Србији добија дечји 
додатак само 80.000 заврши средњу школу. 

"Питање је шта се догоди са 100.000 дечака и девојчица, они су важни за нас. Шта се деси са 
њима, да ли је могуће да остану на нивоу основног образовања", упитао је Вулин. 

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић казао је да је стопа 
незапослености у Србији дупло већа у односу на исту стопу у земљама Еворпске уније. 

Он је оценио позитивним то што је просечна стопа незапослености у 2015. години била 17,5 
одсто, односно 1,5 одсто мања у односу на 2014. годину, а 4,4 одсто мања у односу на 2013. годину. 
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После суспензије васпитачице у Суботици: 
Страх од отказа потреса вртић  
Паника у суботичком "Цицибану" после обраћања Наташе Кљајић. Директор Јаша Шимић: Не 

дозвољавам да се нарушава углед установе која брине о деци 
ВАПАЈ Наташе Кљајић, васпитачице из Суботице и самохране мајке, која је већ два месеца под 

суспензијом, отворио је "Пандорину кутију" скривену иза зидова Предшколске установе "Наша радост" 
у овом граду. 

Како Наташа каже, независно од њеног случаја, недавно је једанаест запослених у вртићу 
"Цицибан", где и сама ради, потписало захтев да се смене шеф објекта и његов заменик, особа са којом 
је Наташа дошла у конфликт због кога је суспендована. 

- Од нас 15, колико нас ради у колективу, једанаесторо стално запослених ангажовало је адвоката 
и својим потписима траже да се смене руководиоци. Предат је званичан захтев директору, али он није 
ни хтео да чује за њега - прича Наташа. - Ми смо диван колектив, али је добра атмосфера нарушена 
односима надређених према нама. Две помоћне раднице су се чак због тога и разболеле и биле на 
вишемесечном боловању. На сву срећу, деца те наше уздрмане односе не осећају и са њима се ради на 
најпрофесионалнијем нивоу. 

Међутим, из страха од отказа или премештаја о овој ситуацији мало ко жели јавно да говори. 
ПРЕМЕШТАЈИ БЕЗ НАЈАВЕ За ових 12 година рада чак седам пута премештана сам у друге 

вртиће. Премештање није лоше, али када се ради на људски и професионалан начин, а не телефоном, и 
то данас за сутра - каже Наташа Кљајић. 

Када је суспендована због теже повреде радне обавезе - остављање деце без надзора и лакше 
повреде - недолично понашање према другим запосленима - Наташа је од колега чула да је она од 
септембра прошле године 32. која је на овај начин санкционисана. 

Међутим, у Предшколској установи "Наша радост" њене речи демантују, истичући да тај број 
није ни близу реалности. 

- Свако има право да износи у јавност шта хоће, али нећу да дозволим да се нарушава углед наше 
установе, у којој има око пет стотина запослених, који брину о хиљадама деце - јасан је Јаша Шимић, 
директор ПУ "Наша радост". - До сада нико од васпитача и оних који су у директоном раду са децом није 
добио отказ. Све проблеме решавамо унутар установе, а о овом дисциплинском случају не желим да 
говорим. 

 

 

 
Обрни, окрени, па по џепу радника  
Од средине априла „Шумадија сајмом” руководи Зоран Недељковић, који тврди да 

се  рационализацијом трошкова, деполитизацијом предузећа, као и  кроз осмишљавање 
нових сајмова може подићи ниво пословања. У наредна три месеца плате радника – али 
не и руководилаца - биће линеарно умањене за 20 одсто  

Прошлог петка на огласној табли „Шумадија сајма” осванула је листа са изнова урађеном 
систематизацијом радних места, уз прилично умањене коефицијенте зараде за већину запослених. 
Међутим, према тврдњама председника синдикалних организација, Самосталног синдиката и 
„Независности”, коефицијенти директора, његових помоћника и још неколицине руководилаца остали 
су исти.  

То је један од првих потеза Зорана Недељковића, који је у директорској фотељи на „Шумадија 
сајму“ од 18. априла, мада је именован месец дана раније. Он тврди да кроз рационализацију трошкова, 
деполитизацију предузећа - да се запослени више не пребројавају на чланове владајуће и опозиционе 
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странке - као и  кроз осмишљавање нових сајмова може подићи ниво пословања. Заправо, сазнајемо да 
је нови директор био за увођење минималне зараде у наредна три месеца, али се Скупштина друштва 
„Шумадија сајам” определила за мање драстичну меру те ће у тромесечном периоду плате запослених 
линеарно бити умањене за 20 одсто. То је тек прва мера штедње.  

Са друге стране, председник Самосталног синдиката Радивоје Булатовић је мишљења да без 
финансијске ињекције града „Шумадија сајам” не може да опстане. 
- Недељковић је на месту директора отприлике, месец дана, а ми смо у истом проблему као и са 
његовим претходницима. Запосленима се дугује шест плата, здравствене књижице су неоверене, радни 
стаж је неповезан, набраја Булатовић.  

Пријатељски - осветничка систематизација  
- Радници су спремни да пожртвовано раде, али неопходно је и да зараде. Многи долазе пешке на 

посао, нема новца за превоз, многи су без доручка свакога јутра. У тим условима нереално је очекивати 
још веће пожртвовање.  

Када кажем да су највише погођени радници мислим на нову систематизацију. Свима су 
умањени коефицијенти сем директору и његовим помоћницима. Каква је, онда, то уштеда, када се зна 
да директор и остали који су у врху предузећа имају највише плате. Недељковићев коефицијент зараде 
је и даље девет. Такође, приликом израде нове систематизације било је неопходно консултовати 
синдикате, али то се није догодило, образлаже Булатовић.  

Према његовим речима, очигледно је да се „Шумадија сајму” спрема ликвидација, јер тешко је 
поверовати да се, без помоћи града, што заговара директор Недељковић, може санирати дуг предузећа 
који је достигао 187 милиона динара.  

- Последња плата коју смо примили од сопствених прихода предузећа била је исплата за октобар 
2015. године. Из три - четири дела, четврти део износио је по 3.500 динара, прецизира Булатовић.  

Председница синдиката „Независност” Бојана Јеремић нове мере директора Недељковића види 
још драстичније, и тврди да ће наредног понедељка, када нова систематизација радних места ступи на 
снагу, уследити уручивање решења о технолошком вишку. 
Откуд такав закључак?  

- Нико, конкретно, то не каже, али сви знамо да ће уследити други круг смањења броја 
запослених. Систематизација је „пријатељски - осветничка” према претходном директору Драгану 
Кубуровићу, према одборницима опозиционе „Заједно за Шумадију”, који су на руководећим местима у 
предузећу. Директоров коефицијент није умањен, а већини руководилаца јесте. Невероватно је, чувар и 
комерцијалиста туризма, први је трошак а други који треба да доноси приходе, сада имају исти 
коефицијент.  

Дакле, када на ред дође проглашавање технолошког вишка, сигурно ће на удару опет бити бивши 
директор, чланови странке ЗЗШ, која је опозиција Српској напредној странци. У то не треба сумњати, 
каже председница синдиката „Независност“.  

Страначко замешатељство  
- Морам да подсетим, директор Недељковић је био руководилац Сектора угоститељства, он је био 

на листи за технолошки вишак коју је потписао Кубуровићев претходник, директор Душан Петковић, 
кадар Српске напредне странке. Сада та иста странка Недељковића враћа „на велика врата”,  као 
спаситеља предузећа.   

Недељковић је, иначе, постављен на место директора на незаконит начин. И по томе се може 
закључити да град нема добру намеру, да не жели да пронађе решење. Обећавају се субвенције, па се 
потом умањују – а уплата нема, све је остало на обећању. Мишљења сам да је намера да растерају нас 
запослене, јер је „Шумадија сајам” привлачан „залогај” за приватнике. Имамо објекат на Копаонику, 
локал у центру града, пословне просторије и халу „Шумадија сајма”. Неко ће постати партнер градског 
предузећа, а онда све преузети у бесцење, директна је Јеремићева.  

Да се, на тренутак, вратимо тврдњи да је директор Недељковић дошао до фотеље на незаконит 
начин. Кружи прича да је Српска напредна странке извршила притисак на „Шумадија сајам”, наводно 
да неће бити субвенција све док на челу предузећа не буде кадар Српске напредне странке. Председница 
синдиката „Независност” Бојана Јеремић уздржала се од коментара.  

Међутим, ред је да подсетимо. У више градских предузећа још крајем прошле године 
најављивана је листа технолошких вишкова. Најрадикалнији корак направио је тадашњи директор 
„Шумадија сајма” Душан Петковић. На листу технолошких вишкова ставио је оба председника 
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синдиката, бившег директора и још неколико запослених који су чланови и одборници некада 
владајуће странке „Заједно за Шумадију”.   

Синдикати су се успротивили, захтевали су хитну седницу Скупштине друштва „Шумадија сајма” 
уз једино разумно решење, Петковићеву смену, и тиме стављање усвојене систематизације радних места 
ван снаге.  

Чланови Скупштине предузећа, представници СПС-а и ДСС-а, иако се трећи члан, из СНС-а, није 
одазвао позиву за седницу, гласали су за смену директора Петковића и именовање Драгана Кубуровића 
за вршиоца дужности директора „Шумадија сајма” на седници са које је одсуствовао представник СНС.  

Ту, међутим, није био крај сукобљавања. Владајућа већина у граду је фебруарско заседање 
парламента, кроз допуну скупштинског дневног реда, искористила за избор новог састава Скупштине 
„Шумадије сајма”. У Скупштину су изабрани Споменка Петровић и Слободан Стојановић, наместо 
смењених Љубише Лазића и Драгана Цвијетића.  

Другопоменути је неколико дана раније по хитном поступку искључен и из Социјалистичке 
партије Србије, јер је - тако је гласило образложење - без сагласности партије гласао за смену Душана 
Петковића.  

Релативне градске субвенције  
Од средине фебруара „Шумадија сајмом” изнова је руководио  некадашњи директор Драган 

Кубуровић, члан странке „Заједно за Шумадију” бившег градоначелника Верољуба Стевановића. Но, 
средином марта новоизабрани чланови Скупштине друштва гласали су за Кубуровићеву смену и 
именовали за новог директора „Шумадија сајма” поставили Зорана Недељковића.  

Очигледно је да је „Шумадија сајам” месец дана одолевао притисцима града, отуда и јаз од 17. 
марта до 18. априла, односно од Недељковићевог именовања до преузимања функције директора. Нови 
директор о томе каже:  

- Мене су спречавали да ступим на дужност, иако сам легално изабран. Да ли је тада било 
притисака града - то не знам, али знам да су током месец дана, колико нисам могао да уђем у своју 
канцеларију, потписали штетан уговор са ВИП-ом и још неке уговоре. Мобилни телефони су искључени 
прошлог понедељка не због мојих мера штедње, како се прича, већ зато што мобилном оператеру није 
благовремено уплаћена рата.  

Обавезе „Шумадија сајма” јесу око 187 милиона динара. Већи проблем је што су наша 
потраживања 25 милиона, од чега је свега 14 реално наплативо. Остатак су дуговања спортских клубова 
који су угашени.   

Зато и сматрам да одлука Градског већа да субвенције за ово предузеће умањи за више од четири 
милиона динара није додатно уништила предузеће. Субвенције су релативна ствар, град их одобрава, 
уплаћује или не уплаћује, „Шумадија сајам” треба да буде профитабилно предузеће и да не зависи од 
помоћи града. Рационализација пословања и смањење свих трошкова су тек прве мере. Осмишљавање 
нових садржаја, попут предстојећег сајма широке потрошње, првог по реду, може да допринесе 
оживљавању „Шумадија сајма“.  

Моја мисија и мој циљ је рационализација, али и деполитизација предузећа, да се запослени 
више не деле на чланове ове или оне политичке странке, већ да раде свој посао. Верујте, било ко да је на 
власти неће нам исплаћивати плате уколико не зарађујемо, категоричан је Недељковић.  

На новинарско запажање како се чују мишљења да нова систематизација са неумањеним 
директорским коефицијентима представља увод у „осветничку” листу технолошких вишкова, посебно 
што је директор - без обзира на причу о деполитизацији - постављен политички, Недељковић одвраћа:  

- Директор предузећа може бити и јесте политичка функција. Проблем је што су и скоро сви 
руководиоци или све кључне позиције „Шумадија сајма” такође политичке функције. На та места 
појединци су дошли захваљујући припадности некада владајућој странци.  

Мој предлог је било увођење минималне зараде. Зар не бих ја био највише оштећен тиме? 
Скупштина друштва је сматрала, међутим, да би то био велики удар за запослене, гласали су за 
линеарно смањење зарада за 20 одсто. То ће се спровести у наредна три месеца.  

Такође, гласали су да коефицијент директора и још неколицине руководилаца остане исти, а да 
се већини запослених умањи - јер су, по мишљењу чланова Скупштине друштва „Шумадија сајам”, 
коефицијенти зарада радника били нереално високи, закључује разговор Зоран Недељковић.   
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Шта доноси трговање дуговима грађана? 
Данас између једне петине и једне четвртине грађана и предузећа у Србији касне са отплатом 

кредита. Према подацима Народне банке Србије ненаплативо је 3,6 милијарди евра. Стратегија државе 
за решавање ових проблема, предвиђа и да банке могу да продају своја потраживања. 

Првобитно је планирана само продаја проблематичних кредита предузећа у Србији, а до краја 
године закон би требало да омогући банкама да и потраживања од грађана продају агенцијама 
специјализованим за њихов откуп и наплату. 

То би, према оцени извршног директора Ерсте банке Славка Царића, могло грађанима да да већу 
флексибилност, и могућност да се избегне суд и принудна наплата. 

Агенције које ће бити регулисане, имаће већи маневарски простор. Конкретно - можда ће моћи 
грађанима који не могу редовно да измирују кредитне обавезе да понуде да отплате мањи део дуга, и да 
им се остатак дуга отпише, или ће имати могућност да се на други начин договоре корисником 
проблематичног кредита. 

Царић наглашава и да ће када се банке ослободе баласата ненаплативих кредита, кредити бити 
повољнији и за привреду и за грађане. Он подсећа и да су каматне стопе на стамбене кредите у Србији 
сада исте као у земљама Западне Европе. 

На питање како да се грађани заштите од могуће промене каматних стопа у будућности, због 
промена на глобалном тржишту, Царић каже да приликом узимања кредита клијентима мора бити 
јасно да су изложени таквим променама, па је најбоље да се са банком договарају о фиксној каматној 
стопи на неки краћи период, који ће се касније продужити. 

Царић наглашава и да банке сада све више кредитириају привреду и становништо, јер људи све 
редовније враћају кредите, а са друге стране приноси на обвезнице које нуди држава су све ниже, што је 
додатно мотивисало банке да више позајмљују привреди и грађанима. 

Искуства из Хрватске 
Каква су искуства у региону? У Хрватској је банкама одавно омогућено да своја ненаплаћена 

потраживања продају агенцијама. Агенције су много ефикасније у наплати. Многи добро зарађују на 
тим дуговима, наплаћујући велике трошкове, па је у јавности скован и термин "мафија за наплату 
потраживања", за адвокатске и јавнобележничке канцеларије, које се тиме баве, а многи ту укључују и 
државну финансијску агенцију Фину. 

Посебан проблем у Хрватској су и даље велике затезне камате и други трошкови, па почетни 
мали дуг убрзо може да се претворити у велики проблем, а несолвентни грађани присиљени су да, као 
грађани другог реда, годинама животаре с блокираним рачунима. 

Број грађана са блокираним рачунима и даље свакодневно расте, тренутно их је преко 324.000, а 
још брже расте њихов дуг. Укупни дуг им је 37 милијарди куна, а главнина тог дуга, више од 23 
милијарде куна, односи се на дуг према финанцијском сектору. 
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Вулин: Ако послодавац нема за исплату не можемо да помогнемо 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Александар Вулин рекао је 

да не постоји закон којим се може направити успешан послодавац и да држава не може помоћи 
радницима уколико они не обавесте надлежне органе о неисплаћеним зарадама.  

"У Закону о раду смо увели новину по којој обрачунски листић који добијете од свог послодавца 
има статус документа и на суду без адвоката можете принудно да наплатите своју зараду под условом да 
послодавац има новца. Ако послодавац нема новац за исплату не можемо да помогнемо осим да се 
Инспекцији рада скрене пажња уколико не добијете обрачунски листић или зарада", рекао је Вулин 
новинарима у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине. 

Он је одговарао на питање новинара шта држава чини да заштити раднике којима послодавци не 
исплаћују зараде. Према истраживањима Завода за статистику, око 400.000 радника у Србији 
нередовно добија плату, а 50.000 њих месецима и годинама немају никаква примања. 

На питање новинара хоће ли после састанка премијера Србије Александра Вучића са 
представницима Међународног монетарног фонда (ММФ) бити отпуштања запослених у јавном 
сектору, Вулин је рекао да процес рационализације није само обавеза државе и министарстава него и 
јавних предузећа и локалне самоуправе. 

"Процес рационализације ће се наставити јер је наш интерес да државну управу учинимо 
ефикаснијом и да она функционише са оптималним бројем извршилаца, али да се то не одражава на 
ефикасност и услуге које се пружају грађанима", рекао је он и додао да то није одлука ММФ и Светске 
банке већ да је то "добро за државу". 

 
 
 
 

 
 
Ко најтеже долази до посла? 
Млади, особе са инвалидитетом, старији од 50 година, радно способне особе које примају 

социјалну помоћ и Роми најтеже долазе до посла у Србији. Проблем назапослености имају и земље 
региона, али и чланице ЕУ. 

Драгана Лаловић, дипломирани економиста, већ четири године тражи посао. Од фирми у којима 
је до сада конкурисала, никада није добијала одговор. Наду, каже, још није изгубила, а у међувремену 
завршава мастер студије.  

"Нисам неко ко чека да посао дође до мене, идем на сајмове запошљавања, конкуришем. Само на 
један конкурс су ме позвали за ове четири године. Стицајем околности срела сам познаника који ми је 
рекао да је тај конкурс само да се испоштује форма и да се већ зна ко ће ту радити", истиче Драгана 
Лаловић. 

Стопа незапослености младих у Србији двоструко је већа од европског просека. Због 
немогућности да се запосле у својој земљи, многи млади и образовани своју шансу потражили су у 
иностранству.  

"Просечна стопа незапослености у 2015. години била је 17,7 одсто, за 1,5 мања у односу на 2014. 
годину и 4,4 одсто мања у односу на 2013. годину. То је оно што се може исказати кроз позитивне 
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трендове, али свакако смо још увек далеко од наших жељених циљева да се стопа незапослености 
спусти испод 15 одсто", наводи Зоран Мартиновић, директор НСЗ. 

Послодавци се све чешће због државних подстицаја одлучују да запосле особе са инвалидитетом. 
Понуда и даље нема много за радно способне који живе од социјалне помоћи. Таквих је у Србији 
143.000.  

"Посладавци се још увек доста тешко одазивају да запосле ову категорију. Зато их молим да 
добро размисле, да погледају, да виде које све подстицаје дајемо када запошљавају особу која прима 
новчану социјалну помоћ, јер ово јесте начин да се човеку да могућност да преузме своју судбину у своје 
руке", наглашава министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

У последње три године, статистика показује, незапосленост пада. До краја априла, сталан посао 
добило је 26.565 особа.  

 

 
 
Здравствене раднике највише нападају у Хитној помоћи и 

домовима здравља 
Најугроженији су здравствени радници Хитне помоћи, затим у домовима здравља и 

психијатријским болницама, због тога се мора много више радити на едукацији како би се превазишли 
све учесталији конфликти, истиче директорка Коморе медицинских сестара Радмила Угрица. 

Угрица је, у изјави за Танјуг, нагласила да су покренули иницијативу едукације здравствених 
радника како би превазишли конфликтне ситуације са пацијентом. 

Предложено је и да здравствени радници добију статус службеног лица, као и да се променама 
Закона о менталном здрављу регулише да пацијент добије терапију од свог психијатра, а да не мора да 
долази у дом здравља по терапију. 

Директорка Лекарске коморе Србије Весна Јовановић наводи да је оваква ситуација последица 
тога што се у медијима већ дуже говори да су лекари корумпирани, а да други део сукоба лежи у томе да 
пацијенти сматрају да имају већа права, а да им лекари та права ускраћују. 

"Једино решење је да се више ради на превенцији и промовисању бољих односа између 
пацијената и здравствених радника", сматра Јовановићева која је и члан радног тела Министарства 
здравља за заштиту здравствених радника. 

Све до сада предузете мере добро функционишу, остварена је добра сарадња са полицијом, али 
све то је "гашење пожара", твди Јовановићева. 

"Свака амбуланта има контакт са најближом полицијском станицом и патрола долази за пет до 
седам минута уколико дође до конфликта, али све је то санирање последица, када већ дође до 
инцидента", рекла је Јовановићева и поновила да се мора много више радити на превенцији да до 
конфликта не дође. 
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