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Приватизација комуналних предузећа - за и против 
 
ИЗВОР:РТС 
Припремио Срђан Димитријевић 
 
Земље региона залажу се за приватизацију јавних комуналних предузећа и јавно-приватно 
партнерство, али не по сваку цену него тек када те фирме буду способне да самостално 
позитивно послују. Приватизација ЈКП региона, била је тема округлог стола који је у Бечићима 
организовао Самостални синдикат комуналних делатности Србије. 
У Србији има више од 300 јавно-комуналних предузећа која треба припремити за 
приватизацију. У Београду, после двогодишње реорганизације пословања и смањења трошкова 
јавних набавки, није било вишка запослених, а од 20 јавно-комуналних предузећа, само два су 
претходну годину завршила са губитком. 
"Укупан скор код свих ЈКП био је губитак од 1,8 милијарде динара. Само за две године јавни 
сектор је прешао у плус и то не мали плус, него плус од 3,8 милијарде динара", каже Борко 
Милосављевић, помоћник градоначелника Београда. 
У Федерацији БиХ још нема приватизације ЈКП, али поједине фирме добијају најплаћеније 
комуналне послове: наплату паркинга, погребне услуге, асфалтирање, водовод. 
"Можда су они некад и нижи у цени у понудама, али на крају, завршна фактура и ликвидатор 
наплати то, не једном, него пет пута скупље од нас", каже Адим Шерак, председник Синдиката 
комуналних делатности Федерације БиХ. 
Црногорци су приватизацију у Јавно-комуналним делатностима одложили док не донесу 
Стратегију о приватизацији и Закон о јавно-приватном партнерству. 
Законом о комуналним делатностима тим предузећима дате су три године за прилагођавање и 
реорганизацију до приватизације, и додатних 18 месеци за потпуну примену закона. 
"Тај закон ће значити да ће локалне самоуправе као оснивачи ових фирми бити у обавези да 
дају ту делатност на јавни тендер. У међувремену ће та наша предузећа бити спремна да 
учествују на тендеру", сматра Бранко Пламенац, председник Синдиката стамбено комуналне 
делатности Црне Горе. 
Приватизација у комуналној делатности је неопходна да би се избегао монопол, али искуства 
Румуније, Бугарске и Мађарске које су без претходне припреме приватизовале комунална 
предузећа, говоре да ниво услуге није побољшан, а насупрот томе, цене су понегде толико 
повишене, да грађани нису могли да их плаћају. 
 
 

Синдикати: Безбедност на раду мора да буде на вишем нивоу 
 
ИЗВОР:РТС 
Припремила Бојана Марковић 
 
У Србији је прошле године 24 особе изгубило живот на радном месту, ове године 20. Хиљаде 
њих се лакше или теже повреди, а радници углавном криве несавесне послодавце. Чести 
инциденти показују да би безбедност и здравље на раду у Србији морали да буду на вишем 
нивоу, сматрају синдикати. 
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Грађевина, неславно, у врху по броју незгода на раду – чак 50 одсто се деси у тој области. У 
ланцу одговорности, највећу сноси послодавац, јер није обезбедио законом прописане услове за 
рад. 
"Најчешћи узроци повређивања и на градилиштима и другим делатностима јесте необезбеђен 
рад на висини, конкретно скеле и наравно одговарајућа средства и опреме личне заштите. Не 
мислим само на шлем, већ и појас, то је пре свега ко ради на висини вишој од три метра. Имали 
смо случај испод три метра, два метра необезбеђена је била скела и запослени је настрадао", 
рекла је директорка Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић Трефалт. 
Радници пристају да раде под таквим условима, свесни да угрожавају здравље и ризикују, 
можда и живот. Немају избора, тврде синдикати. 
"У ситуацији где имате грађевинске раднике који раде без одговарајуће зараде, који су 
принуђени да раде и месецима без плате, долазите у ситуацију да када ја кажем ја сам 
необезбеђен за рад и нећу да радим да послодавац каже ако нећеш не мораш, наћи ћу другог, 
овде се ради заиста о безобразлуку појединих, нису сви послодавци исти", објашњава Саша 
Торлаковић из Синдиката грађевинара. 
Недавне трагедије потврђују да су и путари небезбедни. Биланс, један радник је погинуо, а 
други тешко повређен током радова на ауто-путу између Шида и Београда. Стручњаци 
опомињу, незгоде се најчешће дешавају јер возачи нису на време упозорени да наилазе на 
радове на путу. 
"Уколико онај ко изводи радове то не учини онда постоји пропуст на његовој страни, уколико је 
до саобраћајне незгоде дошло због тога што је возач био буквално изненађен радовима на 
коловозу", каже Дамир Окановић из Комитета за безбедност саобраћаја. 
Чак и у тим случајевима, тврде стручњаци, кривични поступак се најчешће усмерава против 
возача због неприлагођене брзине, а не против извођача радова. 
 

Вулин: У борби за рокове, заборавља се на безбедност 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 
 
Од 25. септембра до 2. октобра ове године, седам радника је изгубило живот, зато што се није 
довољно водило рачуна о ономе што закон прописује, упозорио је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
"У непрекидној борби да се постигну рокови, да се стигне урадити нешто на време, људи 
једноставно забораве да брину о ономе што је најважније, а то је безбедност и здравље на раду", 
рекао је Вулин током ванредног надзора градилишта "Београд на води" са инспекторима за 
рад. 
 
Он је упозорио послодавце и раднике да се закон мора стриктно поштовати и стриктно 
спроводити и да ниједна одредба у закону није донета случајно, да је свака одредба ту управо да 
би заштитила најважније- здравље и живот сваког од учесника у радним односима. 
"Тражим од послодаваца да спроводе закон, тражим од радника да га се придржавају, а 
Инспекција рада ће наставити и са већим напором да се закон стриктно поштује и спроводи и 
да бар број повреда буде мањи", рекао је Вулин Танјугу. 
Министар наглашава да је у току 2015. забележено 38 смртних повреда и тешких повреда на 
раду са смртним исходом, а за мало више од девет месеци ове године, број смртних повреда и 
тешких повреда на раду са смртним исходом је 40. 
 
"Све ово сведочи о повећаној привредној активности, али то, нажалост, са собом носи и тешке 
последице, када је у питању безбедност и заштита на раду. Не води се рачуна о основним 
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законским мерама, не штити се довољно радник, не води се рачуна да његово радно место мора 
да буде сигурно и безбедно", истакао је министар. 
Вулин је навео да је Инспекција рада од 1. јануара до 30. септембра извршила 40.787 
инспекцијских надзора, од тога 10.100 надзора из области безбедности и здравља на раду, 
оценивши да је 2015. била добра година за Инспекцију рада и да се може рећи да су до тада 
постигнути и оборени сви дотадашњи рекорди, али да је ова година, што се тиче Инспекције 
рада, далеко боља. 
"Ове године смо у раду на црно затекли 13. 180 особа, прошле године их је било 10. 401, што је 
повећање од 26 одсто, а што је још важније, послодавци су на основу решења наших 
инспектора запослили значајно већи број особа него што је то урађено прошле године, тако да 
смо ове године, на основу решења наших инспектора, пријавили, запослили, увели у легалне 
токове 10. 975 особа, а прошле године их је било 6. 183", рекао је министар. 
Он је апеловао на послодавце и раднике да стриктно поштују закон и одредбе о безбедности и 
здрављу на раду и истакао да је свака одредба ту управо да би заштитила најважније- здравље и 
живот сваког од учесника у радним односима. 
 
Радови на "Београду на води" пример добре праксе 
Радови на "Београду на води" одвијају се у најбољем могућем реду и може са задовољством да 
се каже да је "Београд на води" пример добре праксе, где су радници пријављени и где се води 
рачцуна о безбедности и заштити на раду, изјавио је Вулин.  
 
Нагласио је да Инспекција рада врло пажљиво проверава све велике инвеститоре и посебно све 
велике радове, где је ангажован велики број радника. 
"Наше првенствено интересовање свакако јесу безбедност и заштита на раду", рекао је Вулин и 
додао да се на градилишту "Београда на води" води рачуна да се права радника свакако 
поштују, да су радници пријављени и што је, како је истакао, најважније - да се води рачцуна о 
безбедности и заштити на раду. 
"Волели би када би и остали могли да се поведу за примером 'Београда на води', рекао је 
министар. 
Затражио је од свих послодаваца да се спроводе закон, од радника да га се придржавају и 
напоменуо да ће Инспекција рада наставити и са већим напором да се закон стриктно поштује 
и спроводи.  
 
 

 
 

Синдикат: Лизинг радника је експлоатација људи 
Извор:ФоНет  
 
Савез самосталних синдиката (ССС) Крагујевца упозорио је да је у припреми закон за који кажу 
да може имати горе последице од "најлошијег Закона о раду" и да у његовој изради учествују 
они који су "најзаинтересованији да он буде лош по раднике у Србији".  
ССС Крагујевца наводи да је Министарство за рад формирало Радну групу за израду Закона о 
изнајмљивању (лизингу) радника и прецизира да је извор за доношење овог закона 
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Конвенција број 181, Међународне организације рада, коју је Србија ратификовала 2013. 
године. 
Синдикат подсећа да су у Радну групу за израду Закона, осим социјалних партнера укључене и 
три највеће компаније које се баве изнајмљивањем радника у Србији. 
Према оцени ССС, Агенције за изнајмљивање радника у Србији тренутно раде незаконито, а 
преко њих, на тај начин ради више од 60.000 радника. Већинско мишљење у Синдикату је да 
би ове Агенције требало забранити, јер "представљају непотребан облик запошљавања, а 
изнајмљивање радника је вид експлоатације људи". 
„Користећи њихов тежак материјални положај, Агенције остварују профит узимајући део 
њихове зараде“, закључује ССС и упозорава на опасност да, после усвајања Закона, то може 
постати доминантан облик запошљавања "што ће дуготрајно зауставити напредовање 
појединаца и породице у Србији". 
 
 

 
 
Синдикат: Незаконит лизинг радника 
Пише: ФоНет 
 
Савез самосталних синдиката (ССС) Крагујевца упозорио је данас да је у припреми закон "чије 
последице могу бити лошије од најлошијег Закона о раду" и да у његовој изради учествују они 
који су "најзаинтересованији да он буде лош по раднике у Србији". 
У саопштењу ССС са наводи да је Министарство за рад формирало Радну групу за израду 
Закона о изнајмљивању (лизингу) радника и прецизира да је извор за доношење овог закона 
Конвенција број 181, Међународне организације рада, коју је Србија ратификовала 2013. 
године. 
Ту Конвенцију, подсећа ССС Крагујевца, ратификовале су само 32 земље, "већином 
неразвијене", и додаје да су у Радну групу за израду Закона, осим социјалних партнера 
укључене и три највеће компаније које се баве изнајмљивањем радника у Србији. 
Према оцени ССС Агенције за изнајмљивање радника у Србији данас раде незаконито, а преко 
њих, на тај начин ради више од 60.000 радника. 
Рад Агенција за посредовање у запошљавању, регулисан је Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, а те делатности не подразумевају изнајмљивање радника, 
истиче се у саопштењу. 
Већинско мишљење у Синдикату је да би ове Агенције требало забранити, јер "представљају 
непотребан облик запошљавања, а изнајмљивање радника је вид експлоатације људи". 
Користећи њихов тежак материјални положај, Агенције остварују профит узимајући део 
њихове зараде, закључује ССС и упозорава на опасност да, после усвајања Закона, то може 
постати доминантан облик запошљавања "што ће дуготрајно зауставити напредовање 
појединаца и породице у Србији". 
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"Трепча не би постојала без улагања Србије" 
 
Професор Економског факултета Љубодраг Савић 
Вредност заробљене, а не укупне српске имовине на КиМ износи око 17, 5 милијарди долара, 
каже саговорник Данаса 
 
Сваком разумном човеку јасно је о чему је реч у вези са имовином Србије на Косову, 
укључујући случај комбината Трепче, односно да постоје два пара рукавица, каже за Данас 
Љубодраг Савић, професор Економског факултета. 
 
Пише: Е. Д. 
  
- Први “пар рукавица” јесте чињеница да је Србија деценијама улагала у развој Косова и да без 
тих улагања не би било ни Трепче. У СФРЈ је постао Фонд за подстицање бржег развоја 
неразвијених република и покрајине КиМ и до 1963. средства за ту намену директно су 
издвајана из државног буџета, а највећи део објеката је изградила Србија. Од 1963. уведено је 
правило о издвајању 1,92 одсто друштвеног производа за унапређење развоја три неразвијене 
републике СФРЈ - Црне Горе, Македоније и БиХ, као и АП КиМ, док је 1980-их било обавезно 
да развијене републике СФРЈ и АП Војводина годишње на Косову изграде по једну фабрику, 
будући да је КиМ имало специјални статус и тамо је одлазило преко 30 одсто средстава Фонда, 
објашњава саговорник Данаса. 
Савић истиче да вредност “заробљене, а не укупне српске имовине” на Косову износи око 17,5 
милијарди долара, а будући да је Србија учествовала трећински у средствима Фонда, њена 
потраживања по том основу су 5,5 милијарди долара, док се процењује да је вредност имовине 
око 40.000 српских породица које су 1999. избегле са Косова најмање четири милијарде 
долара, а да је од милион хектара земљишта на Косову 55 одсто у тапијском власништву Срба. 
Наш саговорник такође, истиче да предузећа из Србије имају на Косову преко 1.000 објеката, 
од чега, рецимо, ПТТ-у припада више од стотину, да је Србија “под притиском међународне 
заједнице преузела косовски спољни дуг од преко милијарду долара” и на основу камата за тај 
дуг “платила најмање 350 милиона долара”, док су у међувремену многа српска предузећа на 
Косову приватизована без знања власника тако што је Косовска поверилачка агенција 
формирала нова предузећа на која је преносила имовину старих, док су обавезе остале ранијим 
власницима, па није искључено да ће неко од Србије тражити да испуни те обавезе. 
- Запад хоће да заврши оно што је започео 1999, и то је “други пар рукавица”. Интересантно је, 
такође, да су неки од људи који су бомбардовали Србију пре 16 година, попут генерала Веслија 
Кларка, заинтересовани за ресурсе на Косову. Србија је пропустила велику шансу када је о 
српској имовини на Косову реч 2001, јер је тада уживала велику наклоност света и требало је да 
састави списак потраживања, док је међународна заједница сада пристрасна и намера јој је да 
Србија сву имовину на Косову преда у руке такозваној држави Косова и за то примењује 
принцип штапа и шаргарепе, условљавајући напредак Србије на путу ка ЕУ. Индикативно је да 
се од Београда тражи да хитно потпише споразуме, док се споразум о заједници српских 
општина ни не помиње у овом тренутку. Стога, не бих волео да будем у кожи Владе Србије јер 
какву год одлуку да донесе биће кајања, а иако пристане на споразум сигурно је да ће јој ЕУ 
испоручити нове услове, ово је само “прво полувреме”. Србија се налази на једној вододелници 
и треба да стави прст на чело шта јој ваља чинити, констатује Љубодраг Савић. 
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Вујовић: Србија обезбеђује подршку ММФ 
 
Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да Србија одличним резултатима 
наставља да обезбеђује пуну професионалну и финансијску подршку Међународног 
монетарног фонда и Светске банке али идругих финансијсих институција, саопштило је 
Министарство финансија.  
 
Пише: ФоНет 
  
На сасатанку Комитета за развој борда гувернера ММФ и Светске банке констатовано је да је 
глобални економски раст у 2016. Години и даље успорен али да се у 2017. години очекује скок.  
Групације Светске банке и ММФ позване су да заједно раде са земљама и допринесу синергији 
између монетарне, фискалне и структурне политике реформи, стимулишу раст, стварање нових 
радних места и јачање добити од мултилатерализама за све.  
Развој инфраструктуре је од великог значаја за развој, наглашено је на Комитету. Подржана је 
улога Светске банке у сазивању, повезивању и координацији између влада УН, ММФ, 
Мултилатералних развојних банака и Светске трговинске организације.  
Овај скуп недвосмислено је потврдио подршку медународних финансијких инстутуција и свих 
земаља чланица прихватању одрживих циљева развоја за наредних 15 година као основе за 
борбу против сиромаштва засновану на пуном активирању укупних људских и ресурсних 
потенцијала у свету, наведено је у саопштењу Министарства.  
Наглашено је да је приватни сектор од суштинског значаја за стварање нових радних места и 
испоруку вишег животног стандарда. Јавне политике побољшавају управљање и  регулацију 
тржишне конкурентности и повећавају отвореност и предвидивост што су уједно предуслови за 
веће инвестиције и боље резултата развоја.  
Речено је и да Интернационална банка за реконструкцију и развој (ИБРД) очекује повећање 
капитала како би могла да одговори захтевима земаља на средњем нивоу дохотка али и да 
Интернационална развојна агенција (ИДА) достиже навиши ААА рејтинг и убудуће ће, поред 
донација, моћи да прикупља ресурсе и на финансијским тржиштима.  
На Комитету је посебно истакнут значај Платформе која представља одговор на глобалну кризу 
а која је најављена на Самиту о избеглицама и мигрантима одржаног у септембру 2016. Њеном 
применом очекује се систематска и боље координисана подршка у кризним ситуацијама 
укључујући и оне које произилазе из присилног расељавања, природних катастофа и 
пандемија.  
Наредни састанак Комитета за развој заказан је за 22. Април 2017. године. Овај скуп окупља 
водеће лидере из области економије и финансија и одржава у оквиру годишње скупштине 
ММФ и Светске банке у Вашингтону, закључрно јер у саопштењу Министарства финансија. 
 
 

Економски успех прво ће осетити пензионери 
 
Бранка Гајић, помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говори 
за Данас 
Држава све мање дотира за пензије из буџета *До сада 195 установа социјалне заштите 
добило лиценцу 
До 21. септембра ниво доприноса увећан је за 1,96 одсто у односу на протекли месец и у 
односу на план, и ради се о "чистом новцу" који је дошао из зарада. У односу на прошлу, за 
пензије је ове године повучено 15,4 милијарде динара мање из буџета. 
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Пише: Р. Марковић 
 
Политика Владе је да сваки такав економски успех прво осете они који су за то и најзаслужнији, 
а то су пензионери и људи који живе од свог рада, каже за Данас Бранка Гајић помоћница 
министра у области брига о породици и социјална заштита, коментаришући најаве да ће ускоро 
бити повећања пензија. Наша саговорница наводи да је у државну касу у септембру конкретно 
од доприноса уплаћена 5,1 милијарда динара више него претходног месеца, што значи да 
држава све мање дотира за пензије из буџета. 
"Када је држава била у најлошијем стању, 2012. године, свака пензија је била дотирана са 48 
одсто из буџета, а данас је то 37 одсто. Ако се настави ова политика до краја године биће 35 
одсто", каже Гајић. 
 
*Шта нови Правилник о друштвеном стандарду пензионерима омогућава? 
- Омогућава да најугроженији корисници пензија, поред права на бесплатну рехабилитацију у 
бањама, сада могу да остваре и друге видове помоћи - у храни, лековима, медицинском 
материјалу, огреву и средствима за хигијену. Законом о ПИО уређено је да се средства Фонда 
могу користити за друштвени стандард корисника пензија највише до 0,10 одсто од укупних 
прихода Фонда по основу доприноса. 
*На основу демографије, становништво ће све више бити старије. У шта ће држава 
улагати када је у питању популација трећег доба? 
- Услуге које подржавају останак корисника у својим домовима и очување њихових капацитета 
(сервиси помоћи у кући, персонална асистенција, дневни боравци, саветовалишта и др) су 
услуге које су већим делом у надлежности општина. Министарство путем наменских 
трансфера, који су успостављени у марту месецу, помаже успостављање и развој ових услуга у 
оним општинама у којима постоји потреба за тиме, у капацитетима који су потребни 
корисницима. У 2016. години издвојено је 400 милиона динара за развој услуга у заједници, 
(путем наменских трансфера из буџета) чиме ће се развити постојее и успоставити нове услуге 
из надлежности локалних самоуправа и изједначити квалитет живота корисника. Реч је о 
средствима за 122 општине које су, испод републичког просека развијености. Осим тога, улога 
државе је у успостављању квалитета кроз достизање прописаних стандарда. Министарство ће 
свој допринос овом циљу дати кроз подршку и контролу пружаоцима услуга, као и 
финансијским улагањима у оне организације социјалне заштите које су у надлежности 
Републике и Покрајине. 
*Пропагира се идеја активног старења. Какве програме држава нуди старијим 
људима у том смислу? 
- У складу са подацима о великом броју старије популације и очекиваних, наступајућих 
демографских промена, а узевши у обзир већ неповољан положај старијих, питање је да ли 
држава без учешћа својих грађана може да одговори на изазове старења популације. Кроз 
развијање мреже неформалне подршке смањује се притисак на систем социјалне заштите и 
развија социјални капитал заједнице. Укључивањем старијих у друштво и развојем 
међугенерацијске сарадње додатно се смањује ризик од насиља над старијима и искључености 
старијих из социјалног живота. Тиме се унапређује активно старење, што води смањењу 
оптерећености не само служби социјалне заштите , већ и осталим системима, као што је 
здравствена заштита. Имплементацијом овог модела Србија ће заиста постати друштво за све 
генерације. Србија ће краткорочно приступити изради акционог плана за развој неформалне 
подршке старијима, а дугорочно, креирати стандарде волонтирања у овој области, и 
успоставити пет регионалних центара за развој неформалне подршке. 
*Имамо ли довољно у Србији социјалних радника, будући да је било случајева на 
југу Србије да су фалили кадрови? 
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- Последњих година се уочава појава недостатка стручњака овог профила у појединим 
локалним заједницама, што свакако негативно утиче на на квалитет рада установа и других 
социјалних организација које пружају услуге. Али, образовање овог стручног кадра је у 
надлежности Министарства просвете. Оно што Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања може да учини и редовно чини је достављање броја недостајућег кадра 
Министарству просвете, како би те потребе уврстило у планове за квоте уписа студената у 
високошколским установама на којима се ови профили школују. 
*Докле се стигло са лиценцирањем установа социјалне заштите? 
- До краја законског рока за подношење захтева за лиценцу, већина постојећих пружалаца 
услуга је поднела захтеве за лиценцу. До сада је издато 195 лиценци, у поступку решавања је 
још око 200 захтева. 
Збрањен рад 99 илегалних домова за старије 
*Шта показују последње инспекцијске контроле домова за старије особе ? 
- Уочена је тенденција да се што потпуније испуњавају прописани стандарди, што свакако води 
већем квалитету, а што и јесте циљ успостављеног система лиценцирања организација 
социјалне заштите. Илегалним домовима пре свега због непостојања лиценце за рад, а и 
других неправилности и недостатака се увек издаје забрана рада и налог за исељење корисника 
у датим роковима. Циљ је да илегални дом постане легалан, након што испуни прописане 
услове и стандарде. Министарство за рад је до сада издало укупно 99 забрана рада илегалним 
домовима за старије, а списак лиценцираних установа је доступан на сајту министарства. 
 
 
 

 
 

Синдикати: Незаконит лизинг радника  
Извор:ФоНет  
 
Савез самосталних синдиката Крагујевца упозорио је да је у припреми закон "чије последице 
могу бити лошије од најлошијег Закона о раду" 
Савез самосталних синдиката (ССС) Крагујевца упозорио је данас да је у припреми закон "чије 
последице могу бити лошије од најлошијег Закона о раду" и да у његовој изради учествују они 
који су "најзаинтересованији да он буде лош по раднике у Србији". 
У саопштењу ССС са наводи да је Министарство за рад формирало Радну групу за израду 
Закона о изнајмљивању (лизингу) радника и прецизира да је извор за доношење овог закона 
Конвенција број 181, Међународне организације рада, коју је Србија ратификовала 2013. 
године. 
Ту Конвенцију, подсећа ССС Крагујевца, ратификовале су само 32 земље, "већином 
неразвијене", и додаје да су у Радну групу за израду Закона, осим социјалних партнера 
укључене и три највеће компаније које се баве изнајмљивањем радника у Србији. 
Према оцени ССС Агенције за изнајмљивање радника у Србији данас раде незаконито, а преко 
њих, на тај начин ради више од 60.000 радника. 
Рад Агенција за посредовање у запошљавању, регулисан је Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, а те делатности не подразумевају изнајмљивање радника, 
истиче се у саопштењу. 
Већинско мишљење у Синдикату је да би ове Агенције требало забранити, јер "представљају 
непотребан облик запошљавања, а изнајмљивање радника је вид експлоатације људи". 
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Користећи њихов тежак материјални положај, Агенције остварују профит узимајући део 
њихове зараде, закључује ССС и упозорава на опасност да, после усвајања Закона, то може 
постати доминантан облик запошљавања "што ће дуготрајно зауставити напредовање 
појединаца и породице у Србији".  

   
 

Три синдиката просвете траже смену министарке 
Извор: Танјуг 
 
Три синдиката просвете затражили су данас смену помоћнице министра просвете Снежане 
Марковић јер је, како кажу, непотпуне, непроверене и незаконито сакупљене податке из 
информационог система "Доситеј" "искористила како би омаловажила и довела у сумњу 
бројност појединих синдиката просвете". 
На састанку Централне групе за праћење радног ангажовања запослених у школским 
установама, одржаном 4. октобра, дошло је до озбиљних неспоразума између представника 
синдиката и помоћнице Министарства просвете за средње образовање Снежане Марковић, 
наводи се у саопштењу које је потписао председник Синдиката радника у просвети-СРПС. 
Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и ГСПРС Независност 
наводе да је Снежана Марковић на састанку изразила сумњу у њихову репрезентативност, те да 
се позвала на податке из информационог система "Доситеј", у који министарство, како кажу, 
незаконито ставља и податке о припадности синдикату. 
"Овакав став Снежане Марковић потврђује дан раније изнете сумње синдиката да је мотив 
Министарства просвете за прикљупљање информација о синдикалној припадности запослених 
у школама - дискредитација појединих репрезентативних синдиката просвете и угрожавање 
права хиљада запослених", наводи се у саопштењу. 
Како се наводи, министарство је свој поступак оправдало потребом да се контролишу исплате 
накнада за синдикално деловање председницима синдиката у школама, али да је помоћница 
Снежана Марковић одмах демантовала образложење. "Заменица министра просвете се позвала 
на податке који још нису достављени у целини и чија је релевантност спорна, како би давала 
суд о томе да ли је неки синдикат репрезентативан, па самим тим, и да ли има право да 
преговара са њом", наводи се у саопштењу. 
Једини синдикат образовања који, како кажу, није имао примедби на рад Снежане Марковић и 
Министарства просвете, по питању спорних информација, је била Унија синдиката просветних 
радника Србије.  
 

 
 

ПРОТЕСТ У НИШУ Радници пропалих друштвених фирми код Вучића 
у две колоне 
Извор: Бета  
 
Бивши радници пропалих друштвених фирми окупили су се данас испред Градске куће у 
Нишу, због неисплаћених зарада. 
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Они су најавили да ће о дуговањима разговарати и са председником Владе Србије Александар 
Вучић код кога ће ићи подељени у две групе, једну ће предводити Жарко Ђорђевић и 
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, док ће другу предводити некадашњи синдикалац и 
радник Електронске индустрије Ниш Радиша Спасић. 
Ђорђевић је рекао да је састанак његове делегације са Вучићем заказан и да ће се бити у време 
његове посете Нишу. 
- Више се не поставља питање да ли заостале зараде треба да нам буду исплаћене или не. 
Поставља се само питање начина за исплату - рекао је Ђорђевић. 
Спасић је казао да ће Ђорђевић заступати само интересе радника који имају судска решења за 
исплату зарада. 
- Нема смисла делити људе на тај начин. Сви смо били колеге, радили у истим фирмама. 
Тражићемо од премијера да се плате исплате свим радницима у Србији, без обзира да ли су за 
зараде тужили своје фирме или нису - рекао је Спасић и додао да ће са њим у делегацији бити 
по један радник из Машинске индустрије Ниш, Фабрике пумпи "Јастребац" и "Ђуке Динић". 
Он је додао да ће се од среде 12. октобра радници пропалих нишких друштвених фирми 
свакодневно окупљати испред Градске куће. 
 
 

Војни и полицијски синдикати за реформу војног здравства: Само 
вишак капацитета може за цивиле 
 
Извор: Танјуг 
 
Војни синдикат Србије и Полицијски синдикат Србије поднели су данас Влади Србије 
иницијативу за реформу војног здравства у циљу, како наводе, унапређења здравствене 
заштите припадника ВС и полиције и чланова њихових породица. 
Предлог и модел за модеран и ефикасан здравствени систем, који је израдио Војни синдикат 
Србије са колегама из Полицијског синдиката, подразумева трансформацију војног здравства 
по коме би оно у перспективи било намењено службама у одбрани и безбедности - војсци, 
полицији, ватрогасној служби, сектору за ванредне ситуације и Безбедносно-информативној 
агенцији (БИА). 
Такав модел би опслуживао укупно око 270.000 постојећих војних осигураника, цивилна лица 
и чланове породица запослених у систему одбране, припаднике МУП-а (полиција, ватрогасци, 
сектор за ванредне ситуације са члановима породица) и припаднике БИА, што је, како се 
наводи, оптимум за постојеће капацитете којима располаже војно здравство. 
Вишак капацитета, ако их има, био би комерцијално уступљен и доступан осталим 
осигураницима РФЗО, пише у образложењу иницијативе, која је упућена министру одбране 
Зорану Ђорђевићу и министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу, као и предлог и 
модел реформе војног здравства и његове трансформације у здравство у служби сектора 
одбране и безбедности. 
 
Скуп и тешко одржив систем 
Наводећи да војно здравство има традицију дугу 170 година и да ужива велико поверење како 
припадника ВС тако и грађана Србије и региона, потписници иницијативе у обраложењу 
оцењују да војно здравство сада представља скуп и тешко одржив систем, који због великих 
расхода неминовно губи на кавлитету услуга и самој својој функцији. 
- Позивамо министре одбране и унутрашњих послова, а тако и Владу Србије, да подрже ову 
иницијативу и службама безбедности, односно онима који чине те службе и од чијег здравља и 
способности зависи и спокој свих грађана Србије, омогуће модеран и ефикасан здравствени 



13 

 

систем у потпуности усаглашен са улогом којој треба да се одговори - наводи се у иницијативи 
коју су потписали председници репрезентативних синдиката Новица Антић и Вељко 
Мијаиловић. 
 

ПОВРЕДЕ И СМРТ НА РАДУ Вулин: У борби за рокове, заборавља се на 
безбедност 
Извор: Танјуг 
 
Од 25. септембра до 2. октобра ове године, седам радника је изгубило живот, зато што се није 
довољно водило рачуна о ономе што закон прописује, упозорио је данас министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
"У непрекидној борби да се постигну рокови, да се стигне урадити нешто на време, људи 
једноставно забораве да брину о ономе што је најважније, а то је безбедност и здравље на раду", 
рекао је Вулин током ванредног надзора градилиста "Београд на води" са инспекторима за рад. 
Он је упозорио послодавце и раднике да се закон мора стриктно поштовати и стриктно 
спроводити и да ниједна одредба у закону није донета случајно, да је свака одредба ту управо да 
би заштитила најважније- здравље и живот сваког од учесника у радним односима. 
"Тражим од послодаваца да спроводе закон, тражим од радника да га се придржавају, а 
Инспекција рада ће наставити и са већим напором да се закон стриктно поштује и спроводи и 
да бар број повреда буде мањи", рекао је Вулин Тањугу. 
Министар наглашава да је у току 2015. забележено 38 смртних повреда и тешких повреда на 
раду са смртним исходом, а за мало више од девет месеци ове године, број смртних повреда и 
тешких повреда на раду са смртним исходом је 40. 
"Све ово сведочи о повећаној привредној активности, али то, нажалост, са собом носи и тешке 
последице, када је у питању безбедност и заштита на раду. Не води се рачуна о основним 
законским мерама, не штити се довољно радник, не води се рачуна да његово радно место мора 
да буде сигурно и безбедно", истакао је министар. 
 
 

 
 

Синдикати: Лизинг радника је експлоатација људи која ће уништити 
многе породице 
Извор: ФоНет  
 
Савез самосталних синдиката (ССС) Крагујевца упозорио је да је у припреми закон за који кажу 
да може имати горе последице од "најлошијег Закона о раду" и да у његовој изради учествују 
они који су "најзаинтересованији да он буде лош по раднике у Србији". 
ССС Крагујевца наводи да је Министарство за рад формирало Радну групу за израду Закона о 
изнајмљивању (лизингу) радника и прецизира да је извор за доношење овог закона 
Конвенција број 181, Међународне организације рада, коју је Србија ратификовала 2013. 
године. 
Синдикат подсећа да су у Радну групу за израду Закона, осим социјалних партнера укључене и 
три највеће компаније које се баве изнајмљивањем радника у Србији. 
Према оцени ССС, Агенције за изнајмљивање радника у Србији тренутно раде незаконито, а 
преко њих, на тај начин ради више од 60.000 радника. Већинско мишљење у Синдикату је да 
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би ове Агенције требало забранити, јер "представљају непотребан облик запошљавања, а 
изнајмљивање радника је вид експлоатације људи". 
"Користећи њихов тежак материјални положај, Агенције остварују профит узимајући део 
њихове зараде", закључује ССС и упозорава на опасност да, после усвајања Закона, то може 
постати доминантан облик запошљавања "што ће дуготрајно зауставити напредовање 
појединаца и породице у Србији". 
 
 

 
 

Синдикати: Сменити помоћницу министра просвете 
Извор:Танјуг 
  
Три синдиката просвете затражили су данас смену помоћнице министра просвете Снежане 
Марковић јер је, како кажу, непотпуне, непроверене и незаконито сакупљене податке из 
информационог система "Доситеј" "искористила како би омаловажила и довела у сумњу 
бројност појединих синдиката просвете". 
На састанку Централне групе за праћење радног ангажовања запослених у школским 
установама, одржаном 4. октобра, дошло је до озбиљних неспоразума између представника 
синдиката и помоћнице Министарства просвете за средње образовање Снежане Марковић, 
наводи се у саопштењу које је потписао председник Синдиката радника у просвети (СРПС). 
Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и ГСПРС Независност 
наводе да је Снежана Марковић на састанку изразила сумњу у њихову репрезентативност, те да 
се позвала на податке из информационог система "Доситеј", у који министарство, како кажу, 
незаконито ставља и податке о припадности синдикату. 
"Овакав став Снежане Марковић потврђује дан раније изнете сумње синдиката да је мотив 
Министарства просвете за прикупљање информација о синдикалној припадности запослених у 
школама - дискредитација појединих репрезентативних синдиката просвете и угрожавање 
права хиљада запослених", наводи се у саопштењу. 
Како се наводи, министарство је свој поступак оправдало потребом да се контролишу исплате 
накнада за синдикално деловање председницима синдиката у школама, али да је помоћница 
Снежана Марковић одмах демантовала образложење. 
"Заменица министра просвете се позвала на податке који још нису достављени у целини и чија 
је релевантност спорна, како би давала суд о томе да ли је неки синдикат репрезентативан, па 
самим тим, и да ли има право да преговара са њом", наводи се у саопштењу. 
Једини синдикат образовања који, како кажу, није имао примедби на рад Снежане Марковић и 
Министарства просвете, по питању спорних информација, је била Унија синдиката просветних 
радника Србије. 
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Утва креће у штрајк због кашњења плата 
 
Извор: Бета  
Радници Утва авиоиндустрије из Панчева, која је у државном власништву, почеће 
у уторак, 11. октобра генерални штрајк, због неисплаћених зарада за јул и август 
ове године и неоверених здравствених књижица 
 
Радници Утва авиоиндустрије из Панчева, која је у државном власништву, почеће у уторак, 11. 
октобра генерални штрајк, због неисплаћених зарада за јул и август ове године и неоверених 
здравствених књижица, најавио је данас Самостални синдикат у тој компанији. 
Наводи се да је одлука о штрајку донета јер су у разговору са руководством представници 
синдиката оценили су да не постоје реалне шансе да у догледно време зараде буду исплаћене. 
Председник Самосталног синдиката те фабрике Слободан Костић рекао је агенцији Бета да ће 
штрајк бити одржан у фабрици, али да су спремни и на протест испред Владе Србије, уколико 
њихови захтеви не буду испуњени. 
Према његовим речима, у тој фирми је тешка ситуација, јер имају мало уговорених послова, 
нарочито у овој години. 
Додао је да Утва авиоиндустрија запошљава 240 радника, а да је просечна плата 33.000 динара. 
Костић је додао и да та фирма има дугогодишњу сарадњу са фирмом "Југоимпорт" СДПР. 
 
 

Дуално образовање: Компаније улазе у школске одборе 
 
Ауторка: Ивана Мићевић  
Програм примене дуалног образовања, на којем ради министарство, биће завршен 
за пола године. Шарчевић: Мењају се закони да би ђаци добили надокнаду за 
рад.И привреда ће се директно укључити 
 
КОМПАНИЈЕ ће у скорој будућности моћи да финансирају школе, а њихови представници 
добиће место у школским одборима. Привреда ће постати нови чинилац у образовању. Све то је 
важно због увођења дуалног образовања, а да би било изводљиво мораће да претходи измена 
просветних закона - најављује Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког 
развоја. 
Он је недавно изјавио и да је дуално образовање приоритет у наредне четири године, не само 
ресорног министарства, него и читаве владе. 
Представници привреде на неки начин већ су присутни у средњим стручним школама, али ће 
сада добити много већу улогу. Синиша Којић, директор Политехничке школе у Крагујевцу и 
председник Заједнице машинских школа Србије, објашњава за "Новости" да један од три члана 
школског одбора које делегира локална самоуправа мора да буде представник социјалних 
партнера школе. 
- Свака подршка, посебно овако системска, када је даје држава, помоћи ће да се привуче више 
компанија. Умрежавање привреде и образовања је важан помак - наглашава Којић. - Биће 
добро што ће компаније моћи још активније и директније да се укључе у креирање образовног 
процеса. 
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Наш саговорник објашњава да су фирме увелико активни партнери Политехничке школе, чији 
ученици практична знања стичу у неколико десетина компанија и мајсторских радионица. 
Међу првима су укључени у пројекат кооперативног образовања у Србији, које би изменом 
закона требало да прерасте у дуално, налик оном у немачком, аустријском и швајцарском 
образовном систему. 
 
ПОДСТРЕК СРЕДЊОШКОЛЦИМА 
Важан подстрек неким ученицима за дуално образовање биће и то што за практичан рад у 
компанији добијају надокнаду. - Ђаци који су већ укључени у овакав модел образовања 
добијају између 5.000 и 10.000 динара. Важно је да тај износ буде колико-толико уједначен, да 
се веже за минималну цену рада. Компаније увек пристају да ђацима плате исхрану, превоз, 
опрему за рад, а онда и неколико хиљада динара надокнаде. Управо то је једно од основних 
обележја дуалног образовања - објашњава Мирјана Ковачевић. - У старијим разредима 
ученици више учествују у процесу производње, па је и надокнада већа у трећем него у другом 
разреду. 
 
У Министарству просвете формиран је тим који се бави само дуалним образовањем, чије 
увођење ће бити спремно, најављују, већ за шест месеци. За то је потребно променити Закон о 
раду, јер важећи прописи не предвиђају могућност да ученици добијају "плату" за практичан 
рад. "Национални модел дуалног и предузетничког образовања" је документ који ће ићи пред 
Владу Србије на усвајање. 
Мењаће се и кровни просветни закон - Закон о основама система образовања и васпитања. 
Његову иновацију иницирала је Привредна комора Србије. 
- Јасно је прописано ко све може да обавља образовни рад, а да би и привреда могла да се 
директно укључи у стручно школовање ученика, мора да буде препозната у закону - објашњава 
Мирјана Ковачевић, директорка центра сектора за едукацију ПКС. - Важно је и да се дефинише 
која су права и обавезе инструктора у компанијама, који раде са ученицима. Треба да се 
пропише који степен стручне спреме треба да имају. Важно је да поред тога што имају 
практична знања, буду обучени и за рад са децом. 
Наша саговорница напомиње да је укључивање привреде у образовање важно и да би се 
пратиле промене у производним процесима. Школски систем, додаје, не може тако брзо да се 
мења, па је добро да ученици у компанији добијају нова знања, која су тражена на тржишту 
рада. 
 

 
 

У просвети и даље 3.000 прекобројних 
 
Синдикати тврде да постоје велики проблеми са руководствима школа која манипулишу 
радним местима и одбијају да приме технолошке вишкове. – Директори школа у наредној 
недељи дана морају да доставе извештаје о томе зашто њихови наставници са листе 
прекобројних нису збринути у протеклој години дана 
 
Аутор: Сандра Гуцијан 
 
Према најновијим подацима Министарства просвете, у Србији је у основним и средњим 
школама на листи технолошких вишкова 3.244 радника, док је слободно 17.539 норми. 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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Подсетимо, на почетку процеса, који је кренуо у септембру прошле године, Министарство 
просвете је објавило да су на листи технолошких вишкова 5.122 запослена, а да је слободно 
12.786 радних места. 
И управо у изразима „норма” и „слободно радно место” крије се основни проблем броја 
запослених у српском образовању, а који је почео да распетљава претходни министар просвете 
др Срђан Вербић. Различити бројеви, који се необјашњиво смањују или повећавају из месеца у 
месец, као и различити изрази које користе представници просветних власти, синдикати и 
новинари, довели су до тога да данас апсолутно нико у Србији не може поуздано да каже 
колико има слободних радних места у образовању. 
Зна се колико има технолошких вишкова, али и ту упада у очи да се број за ову годину дана 
није ни преполовио. Истовремено, Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) тврди 
да је до сада било више од 10.000 преузимања радника (ту спадају и они са непуном радном 
нормом и технолошки вишкови). 
– Коначно је прекјуче одржан састанак Централне радне групе за праћење ангажовања 
запослених у основним и средњим школама и ми смо у име синдиката питали представнике 
министарства зашто је још 3.300 људи на листи, ако има, како су нам првобитно рекли, 16.977 
слободних радних места закључно са 30. септембром. Данас видим податак на сајту да је стање 
на дан 5. октобра – 17.598 норми, што дакле нису само слободна радна места, већ на пример 
обухвата и наставнике који замењују колеге на боловању, породиљском одсуству, 
усавршавању… И како се тај број променио за само пет дана? Из ових података на сајту 
Министарства просвете нико не може да израчуна колико је то заправо запослених, може да их 
буде и 20.000 – објашњава за „Политику” Добривоје Марјановић из УСПРС-а. 
Оно што је на крају на састанку Централне групе договорено јесте да МП колико данас пошаље 
допис директорима школа да анкетирају своје запослене који су на листи технолошких 
вишкова са питањем зашто још нису збринути и да се одговори преко радних група при 
школским управама доставе Централној радној групи. Он верује да ће се тај посао завршити за 
недељу дана. 
– Тада ћемо да видимо који су разлози зашто ти људи и даље нису распоређени: да ли 
директори одбијају некога да приме, да ли запослени не жели да буде распоређен на одређено 
радно место или за њега нема места у школама у његовом месту и околини. Не чекајући ове 
резултате, Унија паралелно ради на прикупљању података за случајеве наставника који су нам 
пријавили проблем са преузимањем и те нове пријаве ћемо доставити инспекцији и министру 
просвете – каже Марјановић. 
Он наводи пример једне школе у којој се поуздано зна да има 15 слободних радних места, а у 
којој није примљен ни један радник са било које листе. Подсећања ради, на тзв. листи „А” 
налазе се наставници који су технолошки вишак, а на листи „Б” запослени са делом норме. 
Унија ће покушати да уведе и листу „Ц”, на којој би били људи који годинама раде на одређено. 
Иначе, спискове слободних радних места (норми) и технолошких вишкова не праве просветне 
власти, већ податке достављају директори школа, а Министарство просвете их само објављује 
на свом сајту и свакодневно ажурира. 
Међутим, већ на почетку процеса пре годину дана, синдикати су указали на спрегу директора 
школа и начелника школских управа у збрињавању просветних раника. Током јануара и 
фебруара ове године УСПРС је Министарству просвете предао неколико пакета пријава против 
несавесних директора, а на крају је Срђан Вербић сменио и начелнике свих 18 школских управа 
у Србији. Приметно је и да су се највећа померања дешавала управо на овој листи слободних 
радних места, јер су директори након тога кренули да пријављују места којима су 
манипулисали. 
Синдикати такође тврде и да на терену имају велики проблем са просветном инспекцијом, која 
или не реагује по пријави или доноси „накарадна решења”. Ружица Тодић Брдарић из ГСПРС 
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„Независност” је такође наводила чак и парадоксалне ситуације када директори школа одбију 
да поступе по налогу просветне инспекције. 
Додатно светло на читаву причу баца и тврдња Форума београдских гимназија (ФБГ) да у 
Србији од 1.800 школа, у чак 500 владају „вечити” директори. И председник ФБГ Миодраг 
Сокић тврди да поједини директори одбијају да приме раднике са листе вишкова, правдајући 
своје поступке „бригом за квалитет рада”. 
Дејан Недић, председник Скупштине Друштва директора школа Србије (ДДШС), за наш лист је 
неколико пута демантовао тврдње синдиката о директорима који манипулишу подацима и 
радним местима и обећао да ће ДДШС бити први које ће такве директоре санкционисати, под 
условом да су њихови чланови. 
 

Вујовић: Србија наставља да обезбеђује подршку ММФ и СБ 
 
Извор: Танјуг 
 
ВАШИНГТОН – Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас, након састанка 
Комитета за развој у Вашингтону, да Србија одличним резултатима наставља да обезбеђује 
пуну професионалну и финансијску подршку ММФ и Светске банке, али и других 
финансијских институција. 
На Комитету за развој борда гувернера Међународног монетарног фонда и Светске банке 
констатовано је да је глобални економски раст у 2016. години и даље успорен, али да се у 2017. 
години очекује скок, саопштило је Министарство финансија. 
Групације Светске банке и Међународног монетарног фонда позване су да заједно раде са 
земљама и допринесу синергији између монетарне, фискалне и структурне политике реформи, 
стимулишу раст, стварање нових радних места и јачање добити од мултилатерализама за све. 
Развој инфраструктуре је од великог значаја за развој, наглашено је на Комитету. 
Подржана је улога Светске банке у сазивању, повезивању и координацији између влада УН, 
ММФ-а, Мултилатералних развојних банака и Светске трговинске организације, навопди се у 
саопштењу. 
Овај скуп недвосмислено је потврдио подршку медународних финансијких инстутуција и свих 
земаља чланица прихватању одрживих циљева развоја за наредних 15 година као основе за 
борбу против сиромаштва засновану на пуном активирању укупних људских и ресурсних 
потенцијала у свету. 
Наглашено је да је приватни сектор од суштинског значаја за стварање нових радних места и 
испоруку вишег животног стандарда. 
Јавне политике побољшавају управљање и регулацију тржишне конкурентности и повећавају 
отвореност и предвидивост што су уједно предуслови за веће инвестиције и боље резултата 
развоја. 
Речено је и да Интернационална банка за реконструкцију и развој (ИБРД) очекује повећање 
капитала како би могла да одговори захтевима земаља на средњем нивоу дохотка, али и да 
Интернационална развојна агенција (ИДА) достиже навиши ААА рејтинг и убудуће ће, поред 
донација, моћи да прикупља ресурсе и на финансијским тржиштима. 
На Комитету је посебно истакнут значај Платформе која представља одговор на глобалну кризу 
а која је најављена на Самиту о избеглицама и мигрантима одржаног у септембру 2016. Њеном 
применом очекује се систематска и боље координисана подршка у кризним ситуацијама 
укључујући и оне које произилазе из присилног расељавања, природних катастофа и 
пандемија. 
Наредни састанак Комитета за развој заказан је за 22. април 2017. године. 
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Овај скуп окупља водеће лидере из области економије и финансија и одржава у оквиру 
годишње скупштине ММФ и Светске банке у Вашингтону, напомиње се у саопштењу.  
 
  

Отпуштени радници „Фијата” желе да раде у Пољској 
 
На Сајму запошљавања у Крагујевцу, граду са више од 22.000 незапослених, фирме понудиле 
240 радних места 
 
Аутор: Бране Карталовић  
 
Крагујевац – Сајам запошљавања је релативно млада манифестација која се у Крагујевцу 
организује десетак година. 
Практично, откад су и последњи делови „Заставе” који нису били потребни „Фијату” престали 
да раде. 
Онај ко није отишао у таксисте или молере, завршио је на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, која и организује овај сајам, што је, можда, неприкладна реч за скуп „мученика” 
који годинама вапе за било каквим послом. 
Ове године, Сајам запошљавања у Крагујевцу је окупио 37 фирми из шумадијског региона, које 
су понудиле око 240 радних места. Иначе, у Крагујевцу је без посла више од 22.000 људи, а у 
целој Шумадији око 34.500. 
Дакле, понуда радних места је више него скромна. Тако је било и претходних година, па је 
тешко очекивати да ће овакви скупови, у догледно време, имати било какав значајнији ефекат 
на смањење броја незапослених. 
Ипак, незапослени се надају, па се и ове године много њих одазвало позиву крагујевачке 
филијале Националне службе за запошљавање. Додуше, свесни су да се до посла тешко долази 
и да се на једном оваквом сајму, како сами кажу, појављују само они који немају „везу” – у 
партији на власти или неког рођака на директорском месту. 
На отвореном сајму се, уосталом као и претходних година, највише траже „обични” радници. 
Чак и онима са неким факултетом нуде се, углавном, радна места на „траци”, „линији” или у 
радионици. Готово на сваком штанду стоји исто – производни радник, без обзира да ли је реч о 
машинском инжењеру или електротехничару. 
Ипак, ове године има неких промена у односу на претходне сајмове, будући да су се у хали 
„Шумадија сајма” појавили и отпуштени радници „Фијата”, који је летос угасио једну 
производну смену. 
Истовремено, немачка фирма „Инвенио” тражи мајсторе за рад у Пољској. Потребни су им 
радници са искуством у ауто-индустрији. Нуди им се посао у „Тојотином” погону за производњу 
аутомобилских седишта који се налази на граници са Немачком. 
– Због већих плата, Пољаци одлазе у Немачку, па Пољској фале радници. Према неким 
подацима, недостаје јој око два милиона радника. Нама је потребно око 300 радника са 
искуством у ауто-индустрији, а могли бисмо, вероватно, и више да запослимо. „Тојота” нуди 
основну плату од 350 евра, а прековремени рад се додатно плаћа. У обзир долазе само 
мушкарци – каже Перица Радовић из „Инвенија”. 
Предузеће „Стублина” из околине Аранђеловца, које прави окове за алуминијумску столарију, 
тражи десетак радника. У обзир долазе машински инжењери, електротехничари, 
хидрауличари..., али се њима, без обзира на степен образовања, нуди посао у радионици. 
Слично је и у великој крагујевачкој фабрици намештаја „Форма идеале”. На штанду овог 
предузећа не можете добити информацију колика ће плата бити, то се, како нам је речено, 
саопштава заинтересованом на разговору у фирми. 

http://www.politika.rs/scc/autor/952/Brane-Kartalovic
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– Летос сам била у Грчкој, продавала сам гирос. Причају, Грчка је банкротирала, а тамо је 
плата 1.500 евра. Сад сам се вратила и тражим посао. Ја сам економски техничар и перфектно 
говорим грчки. Јављала сам се неким фирмама које воде раднике у иностранство, али нисам 
добила никакав одговор. Овде у Крагујевцу не можете нигде да се запослите – каже млада Неда 
Анђелковић. 
И уопште, питање је какви се уговори нуде незапосленима. У крагујевачком Самосталном 
синдикату упозоравају на погубно деловање агенција које изнајмљују раднике. 
Како је наведено у саопштењу које је ова синдикална организација упутила медијима, агенције 
за запошљавање, чије активности наша држава не контролише довољно, уништиће и оно мало 
људског достојанства које нам је преостало после свих транзиционих реформи. 
 
 

 

Тринаеста плата између сна и јаве 
 
Ауторка: Љубинка Малешевић 
 
Да се ради о некој другој држави у Европи вест да има посебно успешних 
колектива и да, захваљујући томе, запослени уз редовне месечне зараде добијају и 
тринаесту плату, 
можда и не би била ни по чему чудна и необична и не би изазивала лавину негативних 
коментара. Јер, та фамозна тринаеста плата, на коју су запослени у Србији давно заборавили, у 
неким се европским државама подразумева. Она се, рецимо, подразумева у Швајцарској, а 
слично је и у неким другим западноевропским земљама где су ова примања често дефинисана 
уговорима о раду, независно од бонуса. У скандинавским земљама прерасподеле вишкова су 
нешто на чега сви запослени, од фабричког радника, возача аутомобила до лекара, могу сваке 
године да рачунају. 
Вест да је Јавно предузеће “Пошта Србије” ових дана, након добијене сагласности Владе Србије 
за исплату добити остварене у 2015.години, својим запосленима поделила тринаесту плату 
“наљутила” је све раднике који о њој давно више и не сањају већ желе да добију само редовну 
месечну плату, која је при том дупло мања од онога чиме су запослени у овом јавном предузећу 
“награђени”.  Јер, око 15.000 запослених у ЈП “ Поште Србије” добило је на име тринаесте 
плате 90 одсто зараде. Ако је тачна информација да је просечна плата у овом предузећу 40.000 
динара, јасно је да су они на име тринаесте плате добили око 36.000 динара, што је за 14.000 
динара више од минималца који у овом тренутку прима око 400.000 радника. 
Вршилац дужности директора ЈП “Пошта Србије” Мира Петровић објашњава да је ово јавно 
предузеће прошле године остварило највећу добит у историји Поште, да је 15.000 људи у овом 
систему радило поштено и да су сада само убрали “плодове” прошлогодишњег рада, и не види 
ништа посебно у томе што запослени деле оно што су и зарадили.  
- Просечна плата радника у Пошти скоро  је два пута мања од просечних плата у неким јавним 
предузећима која су већ годинама велики губиташи и велики корисници буџетских средстава, 
за разлику од ЈП Пошта Србије које годинама уназад само пуни буџет. Подељена добит је и 
стимуланс за још преданији рад, јер су сви свесни да неко коначно мери резултате и одваја рад 
од нерада – саопштила је Пошта Србије. 
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Ако се заиста погледају финансијски резултати које је ово јавно предузеће остварило прошле, 
али и претходних година, јасно је да се оно има чима похвалити и подичити. Наиме, у прошлој 
години Пошта Србије остварила је добит од 3,2 милијарде евра, и од тог износа 70 одсто 
уплатила је у буџет, а преостали део поделила запосленима. Дакле, успело је и да добрано  
попуни републичку касу и да награди своје запослене. Међутим, и једно и друго заправо 
омогућила му је држава, јер је и оно као и сва друга јавна предузећа монополиста у својој 
делатности. 
Пре само две године српски премијер Александар Вучић је директорима јавних предузећа 
отворено рекао да су монополисти и да морају да врате део новца у српски буџет који зарађују 
због привилегованог положаја на тржишту. После те јасне премијерове поруке уследиле су 
године штедње које су означиле смањење плата запослених у јавном сектору и смањење 
пензија. Управо због тога што су сви принуђени да штеде и стежу каиш, одлука о исплати 
тринаесте плате у Поштама Србији, по оцени Радојке Николић, уреднице часописа “ 
Економетар” и “Бизнис” је “прст у око свима који штеде, којима су смањене плате и пензије”. 
- На овај начин ћемо тешко доћи до јачања предузетничког духа или јачања приватног сектора, 
ако ми и даље јавни сектор чинимо атрактивним за пословање – истиче Николић. 
Да не буде забуне: тринаеста плата у Србији није забрањена, нити је њена исплата незаконита. 
Законом о раду је прописано да се уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити 
учешће запосленог у добити оствареној у пословној години. Наведено је да ово примање 
запослених има карактер прихода од капитала и да се на њега не плаћају порез и доприноси 
који се плаћају на зараде, односно - да се не сматра зарадом. Законом није тачно дефинисано 
шта се сматра тринаестом платом, али свака исплата мимо 12 редовних месечних зарада, када 
то финансијски резултати дозвољавају, може се назвати тим именом. 
 
Продубљивање друштвених разлика? 
Социолог Слободан Цвејић стимулисање само дела запослених у јавном сектору, па чак и 
заслужено, види као продубљивање друштвених разлика. 
- Предузеће има одређену позицију у систему и на основу тога остварује одређену добит. И 
занимљиво је, сада се та добит не прелива учитељима, лекарима и осталима који раде у 
систему, у установама које нису компетитивне, које немају услуге какве има “Поште Србије”, 
него раде нешто друго што је на општу добробит, него запослени у том предузећу добијају 
тринаесту плату – оценио је Цвејић. 
 


