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Потписан колективни уговор за предшколце 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић потписао је данас Посебан 

колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је 

оснивач држава. 

Пише: Данас Онлине 

Уговор је потписао са председницима репрезентативних синдиката – Љиљаном Киковић, 

председницом Самосталног синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, 

Валентином Илић, председницом Синдиката образовања Србије и Томиславом Живановићем, 

председником Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ . 

Посебним колективним уговором (ПКУ), који је потписан први пут у овој делатности на 

јединствен начин се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, 

поступак измене и допуне овог уговора, начин решавања спорних питања, као и међусобни 

односи уговорних страна. 

У разговору са председницима репрезентативних синдиката, после потписивања ПКУ, 

министар Шарчевић је указао на неопходност наставка сарадње у изради законских прописа, а 

посебно новог Закона о основама система образовања и васпитања, како би се унапредио статус 

делатности предшколског васпитања који чини важан део јединственог образовног система у 

Србији. 

Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања, навела је да је данашњим потписивањем Посебног колективног уговора коначно 

заокружен процес нормативног уређивања делатности предшколског васпитања и образовања. 

„Ово је први пут да запослени у предшколским установама добију свој Посебни колективни 

уговор. Имајући у виду бројне проблеме у функционисању установа на локалном нивоу, 

тражимо да се промени начин финансирања плата запослених у делатности директно из 

републичког буџета како би се обезбедила редовност исплата зарада, а не као до сада преко 

трансферних средстава из локалних самоуправа“, навела је Киковић.   

 

И Синдикат образовања Србије за штрајк 

Председништво Синдиката образовања Србије одлучило је јуче да у четвртак, 17. новембра 

организује штрајк упозорења, незадовољно најављеном повишицом плата просветних радника 

и јер држава није испунила обавезе из раније потписаног споразума. 
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Пише: В. А. 

Према сазнањима Данаса, чланови тог синдиката у четвртак неће држати први час у 

преподневној и послеподневној смени. 

У ГСПРС "Независност" одлука о ступању у штрајк упозорења није донета, јер преговори са 

владом нису почели. Ипак, повереништвима је остављена могућност да се, ако желе, прикључе 

протесту осталих синдиката образовања. При изјашњавању чланства трећина је била уздржана, 

исти број је био за варијанту да се часови скрате на 30 минута, колико и за предлог да се не 

држи први час у обе смене, рекао је за Данас Томислав Живановић, председник ГСПРС 

"Независност". 

Синдикати би данас требало да се састану са министром просвете Младеном Шарчевићем због 

потписивања посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама. 

Живановић каже да је реч о покушају да се омекша преговарачка позиција синдиката, с 

обзиром да су синдикати пре пола године тражили потписивање тог колективног уговора. 

Раније, протест су најавили Унија синдиката просветних радника и Синдикат радника у 

просвети Србије. 

  

Јанковић : Дискриминација на раду 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изјавила је данас да се највећи 

број притужби које добија односи на дискриминацију у области рада и запошљавања. 

Пише: ФоНет 

Јанковић је у Новом дану Н1 истакла да су људи најспремнији да у тој области пријаве 

дискриминацију. 

Други случајеви су дискриминација пред органима јавне власти, али ту се показало да орган 

није имао намеру да врши дискриминацију већ да не позање законске оквире, истакла је она. 

Говорећи о насиљу у породици, Јанковић је нагласила да се Србија суочава са озбиљним 

проблемом у тој области, а да се корени таквог понашања налазе у односу према женама – 

предрасудама, навикама и стереотипима. 

Не бих дала општу оцену да нисмо толерантно друштво, додала је Јанковић. 

Према њеним речима, у временима озбиљних изазова је очекивано да се дешавају спорадични 

проблеми и случајеви дискриминација, али не треба да их оправдавамо.  
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Сви радници у студентском стандарду на минималцу 

Синдикат радника у установама студентског стандарда тражи изједначавање коефицијената за 

обрачун плата свих запослених, с обзиром да је ово једина грана просвете која има две врсте 

коефицијената, чија се разлика креће и до 30 одсто. 

Пише: В. А. 

Председник Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Синдиката образовања 

Србије Данијел Ђорђевић каже за Данас да овај проблем постоји последњих шест, седам 

година, јер је уредбом о коефицијентима за запослене у јавним службама предвиђено да у 

области студентског стандарда једини коефицијенти важе установе са 40 и више радних 

јединица, што је само Студентски центар Београд, а сви остали спадају у групу установа са мање 

од 40 радних јединица. Тако, рецимо, кувар са трећим степеном стручне спреме у Београду има 

коефицијент 11,36, а у осталим градовима 8,72. 

- Запослени у СЦ Београд немају више посла од колега у другим студентским центрима, иако 

имају више корисника. Број радних места се утврђује на основу норматива, а више корисника 

значи и већи број извршилаца. Корекцијом коефицијената, односно изједначавањем свих 

запослених било би обухваћено 1.533 радника, јер од укупног број запослених (2.424), 891 ради 

у СЦ Београд - објашњава Ђорђевић. 

Он указује да је последњом повишицом плата студентски стандард, као и високо образовање, 

добио свега два одсто, али да је и поред тога, готово половина запослених изостављена, јер и са 

тим повећањем не прелазе минималну цену рада. За разлику од осталих грана просвете, где 80 

одсто запослених има високо образовање, у студентском стандарду толико је радника са 

четвртим или нижим степеном стучне спреме. Тренутно сви запослени са првим, другим, 

трећим и делом са четвртим степеном стручности примају минималац, а са њима ће се 

изједначити и остали запослени са средњом школом, када од 1. јануара 2017. минимална цена 

рада буде повећана са 121 на 130 динара. 

- Тиме бисмо дошли у ситуацију да скоро сви запослени до четвртог степена стручности 

примају исту минималну зараду, чиме је озбиљно нарушен систем коефицијената - наводи 

Ђорђевић. 

Представници синдиката на чијем је челу, разговарали су о овим проблемима с помоћником 

министра просвете за ученички и студентски стандард Љубишом Антонијевићем, који није 

могао да им каже да ли ће при наредном повећању зарада студентски стандард бити везан за 

основно и средње или високо образовање, којем највероватније следи нижи проценат 

повећања. 
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Запослени у вртићима први пут добију посебан колективни уговор 

Извор: Танјуг  

Посебним колективним уговором, који је први пут потписан за област предшколског 

васпитања и образовања, на јединствен начин уређују се права, обавезе и одговорност 

запослених из радног односа, али и поступак измене и допуне овог уговора, начин решавања 

спорних питања, као и међусобни односи уговорних страна. 

Уговор су данас потписали министар просвете Младен Шарчевић и председници 

репрезентативних синдиката запослених у предшколским установама чији су оснивачи 

Република, покрајина и јединице локалне самоуправе. 

У разговору са њима, Шарчевић је указао да је неопходно да сарадњу наставе у изради 

законских прописа, а посебно новог закона о основама система образовања и васпитања, како 

би се унапредио статус делатности предшколског васпитања који, како је навео, чини важан 

део јединственог образовног система у Србији. 

Имајући виду мултифункционалну делатност предшколских установа, министар је истакао и 

значај јачања сарадње с другим министарствима, с којима, додао је, треба тражити заједничка 

решења која би подигла квалитет образовања и васпитања. 

Председница Самосталног синдиката предшкослких установа Љиљана Киковић је рекла да је 

уговором који је данас потписан заокружен процес нормативног уређивања делатности 

предшколског васпитања и образовања. 

- Ово је први пут да запослени у предшколским установама добију свој Посебни колективни 

уговор. Имајући у виду бројне проблеме у функционисању установа на локалном нивоу, 

тражимо да се промени начин финансирања плата запослених у делатности директно из 

буџета како би се обезбедила редовност исплата зарада, а не као до сада преко трансферних 

средстава из локалних самоуправа - навела је Киковић. 

Осим Шарчевића и Киковић, посебан колективни уговор потписали су председница Синдиката 

образовања Валентина Илић и председник Гранског синдиката просвете "Независност" 

Томислав Живановић, саопштено је из министарства. 

ПРВО ПЛАТИМО РАТУ, ПА КУПУЈЕМО ХРАНУ Грађани Србије 
невероватно ревносни у враћању кредита банци 

Ауторка: Слађана Гаврић  

Најсиромашнији грађани су и најбоље платише. Прво измире дуговања према банкама, плате 

комуналије, па тек на крају од онога што им остане купе неопходно. 
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Чињеница је да у односу на компаније или предузетнике, грађани много уредније отплаћају 

своје кредитне обавезе. Њихово кашњење у отплати банкарских позајмица је дупло мање. 

Касни само њих 7,2 одсто у односу на 13,2 одсто предузећа и 15,7 одсто предузетника. 

Да су најсиромашнији грађани најбоље платише и да је то код нас већ постало правило, 

потврђују банкари, аналитичари и синдикалци. Према њиховим речима, у томе предњаче 

пензионери, који су најмање плаћени, али ће пре него што купе хлеб отићи у пошту или банку 

и прво измирити сва своја дуговања. 

Саговорници “Блица” истичу да ово јесте својеврстан феномен, али и да има логично 

објашњење. Према речима декана Београдске банкарске академије Хасана Ханића, један од 

разлога је тај што пензионери имају редовна примања. 

- Они прво измире кирију, плате струју, дуговања банци, па до краја месеца живе од оног 

скромног износа који им остане. Разлог за то је и редовна исплата пензија јер тако ипак могу 

лакше да распореде новац. С друге стране, млади данас немају сигуран посао, зараде им касне 

или су мале, па тешко излазе на крај с новцем - наводи Ханић. 

Момо Чолаковић из Партије уједињених пензионера Србије такође наглашава да је старија 

генерација грађана изузетно дисциплинована. 

- Такав однос према обавезама потиче одавно. Они су научили да буду дисциплиновани и 

одговорни, да се прво ослободе свих дуговања и дажбина. Данашње младе генерације треба да 

се угледају на њих - каже Чолаковић. 

Ипак, и он сматра да таквој дисциплини доприноси редовна исплата пензија. 

Велики проблем у отплати кредита је то што су предузећа узимала новац и улагала у 

пословање, али су због кризе пропала, а дугови остали. Економиста Млађен Ковачевић каже да 

су, поред оваквих фирми, и грађани који су узимали веће кредите запали у проблеме. 
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- Они са нижим примањима узимају мале позајмице. Док они богатији чак и премаше своје 

платежне моћи и тако се преваре. Увек су најредовнији у отплати кредита били они који имају 

најнижа примања и најмањи износ банкарске позајмице - напомиње наш саговорник. 

Радан и савестан народ 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић наглашава 

да се на овом примеру види да су грађани Србије радан и савестан народ. 

- Нама је усађено да будемо дисциплиновани још пре ратова и криза, када се овде боље живело. 

Научили смо да прво вратимо оно што дугујемо, а онда да трошимо новац који нам остане. И 

поред свега што смо касније прошли, ипак смо у томе остали савесни - каже Ранка Савић. 

 

Повереник покренуо надзор над "Железницама" због прикупљања 
података запослених 

Извор: Бета  

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић 

покренуо је поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности у 

предузећу "Железница Србије" због захтева да поједини запослени доставе податке везане за 

чланове породице, саопштено је данас из те службе. 

Како се наводи у саопштењу, поверенику су се обратили један број запослених и Асоцијација 

слободних и независних синдиката који су навели да им је затражено да доставе податке о 

личности за брачне другове и децу, као и документа којима се ти подаци потврђују, а да није 

наведен ни правни основ ни сврха прикупљања тих података. 

- Уз указивање на проблем правног основа за обраду података, у представкама је изражена и 

бојазан да би у одсуству јасно дефинисане сврхе и обима обраде података могло доћи до њихове 

злоупотребе, као и да прикупљање тражених података и докумената подразумева неоправдане 

трошкове за запослене - наводи се у саопштењу. 

Повереник је навео да је у поступку утврдио да је основ за прикупљање података "Предлог 

програма решавања вишка запослених", али да то не може да буде ваљан правни основ за 

обраду података о личности, чак ни ако би било извесно да ће предлог бити усвојен. 

- Овај случај је још једна потврда несхватљиве, забрињавајуће лакоће којом се код нас веома 

често приступа обради података о личности без ваљаног правног основа и јасно дефинисане 

сврхе и обима што увек, а поготово у случајевима кад је реч о обради података великог броја 

лица, подразумева и ризик злоупотребе - оцењено је у саопштењу. 
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Уједначена права у државним вртићима 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић потписао је с 

председницима Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања 

Србије, 

Аутор: Д. Д. 

Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије 

„Независност“, који су репрезентативни у овој области, посебан колективни уговор за 

запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република 

Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

Овим уговором, који је потписан први пут у предшколској делатности, на јединствен начин се 

уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, поступак измене и допуне 

овог уговора, начин решавања спорних питања, као и међусобни односи уговорних страна. 

- Јако дуго смо чекали на овај документ, који нам је значајан јер је коначно уједначио права 

запослених у предшколству на територији целе Србије - каже председница Самосталног 

синдиката педшколског васпитања и образовања Србије Љиљана Киковић. - Ипак, нисмо још 

потпуно задовољни јер од 2002, када смо и законски признати као прва степеница у 

образовању, те смо делимично прешли у надлежност Министарства просвете, ово је тек трећи 

документ који системски уређује нашу делатност, после Закона о предшколској делатности и 

Уредбе о платама. 

По речима Љиљане Киковић, синдикат ће се и даље борити да и запослени у овој области 

пређу на директно финансирање из републичког буyета, као запослени у основним и средњим 

школама, јер пракса показује да с финансирањем из буyета локалних самоуправа има пуно 

проблема. 

- И после потписивања овог уговора много тога зависиће од локалне самоуправе, а ту су 

разлике огромне - каже Љиљана Киковић. - И даље ћемо имати проблеме са пребукираним 

групама од по 35 и више деце, многе локалне самоуправе код утврђивања плата не признају 

вишу школску спрему, у некима плате касне и по неколико месеци, а прелазак на директно 

финансирање из републичког буyета би многе од ових проблема могао да реши. 

Имајући у виду мултифункционалну делатност предшколских установа, министар Шарчевић 

истакао је и значај јачања сарадње с министарствима здравља, за рад, запошљавање и 

социјална питања, финансија и државне управе и локалне самоуправе. 
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Живот на одложено плаћање и финансијска гимнастика 
Аутор: Д. Млађеновић 

Како пребродити сваки месец с примањима којима једна породица у Србији 

располаже мука је кроз коју пролази велика већина грађана наше земље. Чак и 

онима који зарађују изнад просека – а просечна зарада 

у Србији је око 45.000 динара – то је веома тешко, па не треба ни говорити о томе како се 

довијају они који зарађују мање. Извесно је да је и за подмиривање практично основних 

потреба потребно много сналажљивости, а сваки мало већи издатак изискује или подизање 

кредита или позајмицу од пријатеља.   

Наравно, свако се простире према губеру па они који зарађују мање, мање и троше, мањи су им 

и прохтеви, много чега се лишавају и супротно, они који имају више, више и троше. Иако је 

веома тешко израчунати колико је просечној трочланој породици потребно новца током 

месеца јер то зависи од много чега, слободно се може рећи да многи примењују невероватну 

финансијску гимнастиику и живе на одложена плаћања, рате, чекове... 

 Наиме, за просечну потрошачку корпу, која подразумева комуналне трошкове, трошкове за 

комуникације, куповину хране, пића, одеће, обуће, превоз, културу, образовање, здравство, али 

и намештај и опрему за одржавање домаћинства и хигијене – потребно је око 68.000 динара. 

То практично значи да годишње једна просечна породица на име тих трошкова издваја 

816.000 динара. Цифра изгледа огромно, али кад се трошкови рашчлане, није тако велика. 

 Наиме, само за куповину 30 килограма хлеба и исто толико млека месечно потребно је око 

4.000 динара, односно годишње око 48.000 динара,  а сличан износ потребан је за куповину 

пет килограма свињског и исто толико пилећег меса. То значи да је само  

за хлеб, млеко и месо годишње потребно одвојити око 100.000 динара, а при томе на трпези 

нема сухомеснатих производа, воћа и поврћа, кекса, чоколаде, зачина, пиринча, уља, соли, 

шећера...   

 Месечни издатак за куповину одеће и обуће нешто је виши од 3.000 динара, што значи да се 

годишње на то потроши око 36.000 динара. Међутим, свако ко купује одећу и обућу зна да је 

веома тешко уклопити се у тај просек, а посебно зато што се не може просечно купити патика 

или yемпер. Наиме, цена патика, зимских чизама и ципела је од око 2.000 динара па и до 

изнад 10.000 динара, сличне су и цене зимских јакни и капута, за куповину купаћег костима 

потребно је најмање 1.000 динара, а ваља купити и поткошуљу, капу, фармерке, кошуљу...  

 Нису занемрљиви ни трошкови школовања – а месечно се на име ставке образовање одваја 

око 500 динара, односно годишње око 6.000 динара. Тај износ није довољан ни за полазак 

основаца у школу јер је за куповину уyбеника потребно око 10.000 динара, а треба купити и 

школски прибор, ђачку торбу... Када се томе додају и трошкови за школе у природи и 

екскурзије, сума расте па се несумњиво поново мора посегнути за кредитом, или у Србији веома 

популарним рефинасирањем кредита – мање рате на дужи рок – па док се издржи.  
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 Алкохол и дуван годишње напуне корпу 

И док се за поједине ставке у потрошачкој корпи одваја веома мало, за неке, које нису животно 

важне, троши се много новца. Тако се за алкохолна пића и дуван месечно троши чак око 5.500 

динара па издаци за те намене годишње нарасту до око 66.000 динара, односно готово до цене 

 месечне потрошачке корпе. 

 

РТВ 

Колективни уговор за васпитаче 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић потписао је 

данас са представницима синдиката Посебан колективни уговор за запослене у 

установама предшколског васпитања и образовања, саопштило је ресорно 

министарство. 

Уговор су потписали председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и 

образовања Србије Љиљана Киковић, председница Синдиката образовања Србије Валентина 

Илић и председник Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" Томислав 

Живановић. 

Посебним колективним уговором (ПКУ), који је потписан први пут у овој делатности, на 

јединствен начин се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, 

поступак измене и допуне уговора, начин решавања спорних питања, као и међусобни односи 

уговорних страна. 

Шарчевић је указао на неопходност наставка сарадње у изради законских прописа, а посебно 

новог Закона о основама система образовања и васпитања, како би се унапредило предшколско 

васпитање који чини важан део образовног система у Србији. 

Тражимо заједничка решења која ће бити ефикасна у циљу подизања квалитета образовања и 

васпитања у Србији, напоменуо је Шарчевић. 

Са другим ресорним министарствима настојаћемо да пронађемо дугорочна и одржива решења 

у делатности предшколског васпитања и образовања, поручио је Шарчевић. 
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Ново радно место кошта 5.198 евра 

Аутори: Д. И. К. - С. Б 

Током годину дана Србија одобрила непуна 93 милиона евра субвенција 

инвеститорима за запошљавање. Од укупног износа само 2,57 милиона евра 

отишло домаћим фирмама, остатак странцима 

ЗА годину дана важења новог Закона о улагању, подршку државе добило је укупно 28 

инвестиција. Иако је главни циљ новог прописа био једнак третман домаћих и страних улагача, 

параф на субвенције је изборило свега три домаће фирме. Од укупно око 92,9 милиона евра 

одобрених субвенција свега 2,57 милиона евра стићи ће до српских инвеститора. 

Кратких рукава у борби за државну помоћ прошле године је остао "Металац" из Горњег 

Милановца. Ова фирма купила је из стечаја "Фабрику аутомобилских делова" из истог града. 

- Уопште нисам задовољан начином на који се стимулише улагање домаће привреде у било 

какве инвестиције - рекао је недавно Драгољуб Вукадиновић, први човек управе "Металца". - 

Нисмо равноправни са страним инвеститорима. "ФАД" смо купили из стечаја без радника. 

Годину дана се боримо да добијемо нека средста од државе. На крају су нам рекли да немамо 

право јер смо, у међувремену, запослили одређени број људи на одређено време. Морали смо 

да ангажујемо људе чекајући државу да одлучи. Нисмо добили субвенције, а и да јесмо, 

следовало би нам по 4.000 евра за свако радно место. Толико је за Горњи Милановац. Ми смо 

запослили нових 140 радника и то у производњи ауто-делова. Ту је извоз 90 одсто 

произведеног. 

Статистика Министарства показује да ће са близу 93 милиона евра упослити 17.873 радника, од 

тога свега 395 код домаћих улагача. Када се износи подстицаја поделе са новозапосленима, 

рачуница показује, да свако радно место кошта у просеку 5.198 евра. Странци ће добити по 

5.168 евра, а домаћи више од њих за 1.353 евра. 

- У намери да додатно подстакне домаћа улагања, Србија је снизила критеријуме у вези са 

минималном висином улагања и обавезним бројем нових запослених - истичу у Министарству 

привреде. - По сада важећој Уредби о условима и начину привлачења улагања, да би пројекат 

могао да се кандидује за доделу средства подстицаја, неопходно је да инвеститор обезбеди 

минимално улагање у висини од 150.000 евра у најмање развијеним општинама и да запосли 

најмање 20 људи. Када је реч о најразвијенијим градовима и општинама, за њих је неопходно 

улагање од минимум 600.000 евра, уз запошљавање бар 50 радника. Циљ је да се домаћи 

привредници мотивишу за покретање нових пројеката или проширење постојећих капацитета 

реализацијом пројеката које ће моћи да спроведу у целости. 
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ДОБИТНИЦИ 

Министарство привреде је у последњих годину дана потписало уговоре са три домаће 

компаније - "Бања Комерц Бекамент" Аранђеловац, ФОС Сурдулица и ТИМ-КОП из 

Темерина... 

 

Скупљи бакар шанса за РТБ "Бор" 

Аутор: М. Л. Ј. 

Вредност руде за три недеље попела се на берзама за 28 одсто, што је рекорд од 

2009. године. Басен би могао нормално да ради када не би имао заосталих дугова 

ЦЕНА бакра крајем прошле недеље је накратко премашила 6.000 долара по тони и нашла се на 

путу да забележи највећи недељни раст досад. Након што су стручњаци предвиђали да ће 

вредност ове руде остати ниска још минимално две године због великих залиха, нова дешавања 

на политичкој сцени света уздрмала су и тржиште бакра и донела прилику за "пумпање" 

биланса РТБ "Бор". 

Метали су тренутно у центру пажње инвеститора који још разматрају обећање Доналда Трампа 

о "убризгавању" већег новца у америчку инфраструктуру. 

- Цена бакра је у Њујорку порасла за чак 7,6 одсто, на 6.025 долара по тони, што је највећи 

дневни раст од 2009. године, док је у Лондону износила 5.956 долара - јавља "Блумберг". - За 

само три недеље цене бакра су скочиле за чак 28 одсто. Цене других индустријских метала су 

такође порасле, при чему је цена никла скочила за 1,8 одсто, а цинка за 0,9 одсто. 

Бакар се месецима продавао за 4.000 долара по тони, што никако не може да се мери са ценом 

од 11.000 долара за тону из 2011. године. 

- Поскупљење руде бакра може по побољша ситуацију у РТБ "Бору" у тој мери да рудник са 

ценом од 6.000 долара за тону може да буде конкурентан, а повећавају му се и експлоатационе 

моћи - каже Милорад Пановић, председник гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и 

рударства "Независност". - То значи да би басен могао нормално да ради, али наравно, када не 

би имао дугова. 

У Удружењу за металургију ПКС кажу да фирме које се баве производњом производа од бакра 

или прерадом ове руде, могу да претрпе негативан утицај цене. 

Ипак, у Ваљаоници бакра Севојно објашњавају да на њих нема директан утицај поскупљење 

сировине, већ да се оно одражава искључиво на произвођаче. 

РУДАРИ НА ПРИНУДНОМ 

Чак 500 радника РТБ "Бор" послато је на принудни одмор, тврде у синдкату "Независност". 
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- Запосленима је смањена плата за 10 одсто, а број принудних одмора се сваког дана само 

повећава - додају из синдиката "Независност". - Све то вероватно раде да би годину завршили 

са бољим резултатом него што је реално. 

 

Суд донео решење о банкротству “Борелија”: Катанац на сто локала 

Аутор: Ј. БЕКИЋ  

Привредни суд у Сомбору донео је решење о банкротству ДП “Борели” због 

неизмирених дуговања и блокаде рачуна 

СОМБОР - Привредни суд у Сомбору донео је решење о банкротству ДП “Борели” у Сомбору, 

због неизмирених дуговања која од преко 1.849.000.000 динара и блокаде рачуна од 

750.707.723 динара. Блокада траје од 2. јануара 2016. 

Испитно рочиште ради испитивања потраживања било је заказано за 7. новембар 2016. године, 

али је одложено за 13. фебруар 2017, јер је запримљен велики број пријава потраживања 

поверилаца, које стечајни управник Павел Северин није био у могућности да прегледа ради 

утврђивања основаности пријава. 

Нико од овлашћених представника “Борелија” у року од 90 дана од отварања стечајног 

поступка није поднео план реорганизације предузећа, па је суд по закону донео решење о 

одређивању банкротства. 

Више од стотину продавница широм Србије су од почетка новембра затворене, а трговци на 

евиденцији НСЗ. Од 180 радника у погону, који су од увођења стечаја пре три месеца, радили 

на привременим и повременим пословима, у понедељак, 14. новембар је позвано њих 80 да 

наставе послове на кројењу и шивању за немачку фирму “Б. Стумп Баиер”, односно, израду 

чизама за овог наручиоца. Ова фирма најавила је да ће за дан-два од преосталих стотину 

обућара, активирати још тридесетак. 

МАШИНЕ 

ПО речима Стипана Езгете, председника Самосталног синдиката у фабрици, “Б. Стумп Баиер” 

је заинтересован за куповину производних машина “Борелија” како би наставили и проширили 

производњу. Међутим, сада се запослени брину за будућност предузећа и егзистенцију. 
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Михајловић: Очекујемо да 200 људи на београдском аеродрому коначно 

добије посао 

Извор: Бета  

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Зорана 

Михајловић разговарала је са представницима пет синдиката Аеродрома "Никола 

Тесла" 

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Зорана Михајловић 

разговарала је данас са представницима пет синдиката Аеродрома "Никола Тесла" (АНТ) и 

обавестила их да је министарство предало захтев владиној комисији, како би 200 људи који су 

годинама на београдском аеродрому ангажовани преко агенција, коначно добило одговарајуће 

уговоре. 

Представници синдиката су указали да на београдском аеродрому на различитим пословима 

ради укупно 600 људи, од којих су многи прошли веома захтевне стручне обуке, али годинама 

не добијају уговоре за стално, наводи се у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре. 

Михахајловић је рекла да је упутила предлог комисији да првих 200 људи којима истиче уговор 

у јануару, коначно добије одговарајуће уговоре о раду. 

"О решењу проблема за остале две групе од укупно око 400 ангажованих, за које уговори 

истичу у фебруару и марту 2017. разговараће се касније", казала је Михајловић и поручила да 

очекује ће се и за њих наћи повољно решење. 

 

 

Државу тужило 36.000 незапослених 

Око 9.000 људи на суду је добило Националну службу за запошљавање због сумње да им је 

исплатила мању накнаду за незапосленост. – Државни ревизор, међутим, тврди да им је 

исплаћено 12 одсто више средстава 

Аутор: Аница Телесковић  

Око 600 Новосађана тужило је Националну службу за запошљавање (НСЗ) јер им је 

исплаћивала мању накнаду за незапослене. То је последњи у низу од укупно 36.000 случајева 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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да су грађани по овом основу тужили државу, јер сматрају да су оштећени. За око 9.000 

предмета суд је већ пресудио да су грађани у праву и наложио НСЗ да обештети своје 

кориснике. 

Како је уопште дошло до тога да су незапослени добили мање него што их је, како су убеђени, 

по закону следовало? За све је крив дигитрон и то што је неко у НСЗ погрешно израчунао 

основицу. Да збрка буде још већа – уплаћено им је више, а не мање новца. Што значи да је 

погрешна већа, а не мања основица. То произилази као закључак из извештаја државног 

ревизора објављеног још крајем децембра 2011. године. 

Он је тада уочио да је 2010. године, НСЗ незапосленима исплаћивао више новца него што им је, 

по закону следовало (што месечно износи најмање 2.053,16 динара по кориснику). Дакле, у 

свом извештају ДРИ тврди да је Национална служба незапосленима исплаћивала износ 

накнаде увећан за 12 одсто. Тиме је буџет оштећен за 1,3 милијарди динара( или око 10 

милиона евра), колико је ненаменски потрошено за исплату већих накнада за случај 

незапослених. 

Међутим, правно замешатељство тек тада почиње. Након решења ДРИ, које је по својој правној 

природи извршно, Национална служба је почела да примењује нове основице, па самим тим и 

да исплаћује мање накнаде за случај незапослености. Али, тек тада су грађани, који су одједном 

добили мање износе на рачуну, помислили да су закинути. Неколико њих се обратило 

адвокатима коју су пресавили табак и тужили Националну службу за запошљавање. 

 

Први пут у историји припадници војске заказали протест у Београду 

Аутор: N1 

Први пут у историји, припадници Војске Србије одржаће протестни скуп са захтевима за 

побољшање социјалног, материјалног и радног положаја и за заустављање даљег урушавања 

војске. 

Протест је најавио Војни синдикат Србије за 27. новембар, испред платоа Министарства 

одбране у Београду. 

 

На мирни грађански протест, како су навели, позвани су сви чланови синдиката, војници, 

представници народа, правна и физичка лица, која желе да сачувају Војску Србије од 

урушавања и пропадања. 
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Штрајк упозорења просветних радника  

Аутор: Нина Бајић 

Сви запослени у просвети, чланови Уније синдиката просветних радника Крагујевца ступиће 

17. новембра у једнодневни штрајк упозорења. 

Како је најављено, у четвртак у школама које су чланице овог синдиката, часови ће бити 

скраћени на 30 минута. 

Разлози због кога је Унија синдиката просветних радника донела одлуку да ступи у штрајк су 

несипуњавање споразума потписаног са Владом из априла 2015. године, где је било 

гарантовано да ће бити исплаћена Светосавска или Видовданска награда и да ће од 2016. 

кренути платни разреди, који још нису ни формирани. 

У овој синдикалној организацији наводе да траже повећање плата просветним радницима за 12 

одсто, као и разговоре са министарствима просвете и финансија о коефицијентима. 

Председница Уније синдиката просветних радника у Крагујевцу, Љиљана Милетић тврди да се 

од потписивања споразума ништа није променило, а од повећања плата нема ни говора, 

наводећи да је повећање од 6,8 одсто, уствари само враћање на ниво плата из новембра 2014. 

године. 

Један од захтева просветара је и решавање проблема технолошких вишкова. 

У синдикату кажу да се близу 200 директора школа у Србији директно оглушило о упутства 

министра просвете и закон и затражили да се објави ко су директори који су јачи од државе. 

Додају да очекују велики одзив и да за сада нису дефинисани даљи кораци, уколико изостане 

реакција надлежних. 

У саставу Уније синдиката просветних радника Србије је 736 школа и близу 30.000 просветара. 

На територији коју покрива Школска управа Крагујевац, а то је цела Шумадија без 

Аранђеловца, 41 школа је чланица ове синдикалне организације. 

Иначе, плате просветних радника сада су 13,5 одсто ниже од републичког просека. 

 

 

 


