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ПОДРЖАНА АКЦИЈА СИНДИКАТА И АЛО! НОВИНА Влада мења 
закон због оболелих од рака?  
Аутор: Јелена Митровић  
 
Посланици и лекари апсолутно подржавају акцију синдиката и редакције “Ало!” да се 
оболелима од тешких болести, попут карцинома, омогући да на боловању приме пун износ 
плате и да не могу да добију отказ. 
Из синдиката очекују да ће почетком наредне недеље почети преговори о предлогу измене 
Закона о раду. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић каже за “Ало!” да 
би иницијатива коју су синдикати покренули и упутили амандман ресорном министарству, 
премијеру и Скупштини требало да буде на дневном реду почетком следеће недеље. 
- Ми смо дали предлог да када је неко болестан, не сме да му се прекине радни однос. А када су 
у питању тешке болести, не само рак, нехумано је да човек буде шутнут на улицу када више не 
може да ради. Оболели од карцинома би, по нашем предлогу, требало да се третирају као да 
имају повреду на раду, јер је у том случају послодавац дужан да исплаћује боловање 100 одсто. 
Ми покрећемо иницијативу и амандмане смо послали надлежнима, с тим да за сада није било 
разговора јер је расправа о буџету била у фокусу, међутим, очекујемо да би већ наредне недеље 
могло бити речи о нашем предлогу. Друштво, уколико је иоле хумано, заиста мора да брине о 
оваквим стварима - сматра он. 
Санда Рашковић Ивић, посланица, психијатар и психотерапеут, апсолутно подражава и има све 
похвале за хуману иницијативу синдиката и наших новина. 
- Многи лекови и средства за лечење не могу да се добију од здравственог осигурања, него 
морају да се купе. Није ретко да људи у недостатку средстава распродају све из куће како би 
имали новац за лечење. Када је човек болестан, а још и сиромашан, то је најгора комбинација, 
зато држава и друштво треба да реагују да оболели од најтежих болести добију на боловању пун 
износ плате - каже она. 
Иако је акција добра, код свих веома добрих идеја морамо водити рачуна о дискриминацији, 
сматра народна посланица и психијатар Славица Ђукић Дејановић. 
- Највећи степен хуманости и финансијске подршке свакако заслужују они који имају исти 
степен болести, при чему се мора водити рачуна да се не направи дискриминација људи 
сличног здравственог стања и да свим пацијентима буде правилно дистрибуирана финансијска 
помоћ. Здрав човек има милион жеља, а болестан само једну, стога сматрам да би тим људима 
првенствено требало омогућити адекватну негу и све што би им квалитет живота учинило 
бољим - здравствену заштиту, људску негу, топлину - истакла је она. 
Др Ристић: Морамо да помогнемо болеснима! 
Доктор Миљко Ристић, главни координатор у Министарству здравља, сматра да оболели од 
најтежих болести свакако треба да примају пун износ плате на боловању и да би било сјајно 
изборити се за тако нешто. - Са смањеним личним дохотком не могу да се покрију потребе 
лечење. Таквим пацијентима је потребна првокласна нега, храна, лекови, и честа снимања, која 
су скупа - истиче доктор. 
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Незапослених мање од 700.000  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Признања за 13 малих и средњих предузећа, лидера у запошљавању. Вулин: Прорадио 
предузетнички дух, субвенцију тражило 4.000 
СТОПА незапослености на почетку ове године била је 19 одсто, завршавамо је са 13,8 
процената, а циљ нам је да достигнемо европску која је 11 одсто. Број незапослених на 
евиденцији Националне службе за запошљавање пао је испод 700.000 људи, што није 
забележено од 2000. године, чуло се у среду током доделе признања Националне службе за 
запошљавање власницима и директорима 13 најуспешнијих малих и средњих предузећа. 
Најбољи међу њима је "Хачинсон" из Руме који је запослио 180 радника са тржишта рада и 
београдски "Лир корпорејшен" са 82, док је "Тиса аутомотив" из Сенте обезбедио посао за 12 
особа са инвалидитетом. 
Према речима Александра Вулина, министра за рад, и у новој 2017. години наставиће се са 
мерама развоја предузетништва. 
- Близу 4.000 људи затражило је током 2016. субвенцију за самозапошљавање, што значи да је 
прорадио предузетнички дух и људи су спремни да изађу на тржиште, односно имају поверења 
у државу - рекао је Вулин. - НСЗ је у прошлој години отплатио и дуг према сународницима на 
КиМ и по први пут се у потпуности финансира из доприноса, а не из државног буџета. 
Директор НСЗ Зоран Мартиновић казао је да је више од 21.000 људи радно је ангажовано кроз 
финансијске подстицаје.  
БАЗА ПОДАТАКА 
- ПОСЛОДАВЦИМА је на располагању највећа база података о кандидатима за посао и низ 
субвенција које могу користити приликом запошљавања особа са њихове евиденције - рекао је 
Мартиновић.  
 

 

 

 
Вулин:Око 4.000 људи затражило субвенцију за самозапошљавање 
Извор:Танјуг 
 
Са евиденције НСЗ ове године запослено је 232.245 лица, а близу 4.000 људи затражило је 
субвенције за замозапошљавање, изјавио је данас министар за рад,  
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.''Ове године је 232.245 лица са 
евиденције НСЗ запослено, док је кроз активне мере запошљавања прошло 141.000 лица. 
Запослено је 5.320 особа са инвалидитетом што је далеко најбољи резултат Националне службе 
до сад'', рекао је Вулин новинарима на обележавању Дана НСЗ. 
Наводећи да смо ову годину почели са стопом незапослености од 19 одсто, Вулин је истакао да 
се година завршава са стопом незапослености од 13,8 одсто.''То јесте разлог за задовољство. 
Наравно то никада није довољно и ми тежимо да постигнемо бар европску стопу 
незапослености, негде око 11 одсто и да то спуштамо'', рекао је Вулин. 
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Како каже, посебно радује то што је близу 4.000 људи затражило субвенцију за 
самозапошљавање.Према његовим речима, то значи да се враћ предузетнички дух код 
нас.''Људи су спремни да изађу на тржиште и имају довољно поуздања и поверења у државу и у 
услове који их очекују да могу да се упусте у оно што се зове приватно предузетништво и 
самозапошљавање'', рекао је Вулин додајући да је значајно то што се мења дух и однос према 
предузетништву. 
Министар је оценио и да је НСЗ дала свој велики допринос.''По први пут НСЗ се финансира из 
реалних извора, а не из буџета. Финансира се из доприноса и то говори о повећању и 
побељшању предузетничке активности'', рекао је Вулин.Он је истакао да су уведене још неке 
промене па су тако по први пут као теже запошљиве категорије препознате жртве трговине 
људима и породичног насиља, као и деца палих бораца. 
''НСЗ се мења на боље и резултати су бољи'', рекао је Вулин.Подсећајући да се идеће године 
Законом о социјалној заштити предвиђа радна активација корисника новчне социјалне 
помоћи, он је истакао да ће НСЗ добити велику и важну улогу.''Више нећемо третирати радно 
способне кориснике новчане социјалне помоћи као социјалне случајеве већ ћемо их третирати 
као незапослена лица коме је потребна помоћ, а ту помоћ мора и може да им пружи НСЗ кроз 
потписивање уговора са локалном самоупрвом и прављење индивидуалног плана њихове 
радне активације'', рекао је Вулин. 
 

 

 
 

Конфузно стање у РТК 
Пише: ФоНет 
 
Шефица Медијског одељења мисије ОЕБС у Србији Гордана Јанковић оценила је данас да је 
стање у Радио телевизији Крагујевац (РТК) конфузно и да проблем нису само последице 
приватизације, већ и неразрешњеног власништва над зградом, као и промене у руководству. 
Има различитих интерпретација о томе шта се овде догађа и ми ћемо се потрудити да 
покушамо да заједно са запосленима нађемо одговоре, рекла је Јанковић. 
Она је данас у Крагујевцу разговарала са запосленима у тој медијској кући која од среде 7. 
децембра не емитује програм, након што јој је на лицитацији одржаној почетком децембра, 
због извршних пресуда у корист 26 запослених за неисплаћене зараде, распродат целокупни 
возни парк и део опреме за продукцију програма. 
Део опреме продате на лицитацији, три најјача и највреднија компјутера за монтажу и 
графичку обраду, као и једну камеру, купио је Град Крагујевац за 291.000 динара, иако две 
године није расписао конкурс за суфинансирање медијских садржаја, уз образложење да за то 
нема новца. 
Јанковић је рекла да је нејасно због чега је локална самоуправа купила ту опрему када по 
закону не може да буде власник медија, додајући да је спорно и што није расписан конкурс за 
суфинансирање медијских садржаја. 
РТК је, у октобру прошле године, купио бизнисмен из Крушевца Радоица Милосављевић за 
85.500 евра, уз обавезу да у првој години у модернизацију опреме уложи 150.000 евра. 
По тврдњама УГС “Независност” та одредба уговора није реализована, због чега не одустају од 
захтева да се приватизација поништи и да се пронађе адекватно решење за запослене у тој 
медијској кући. 
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"Оживела" производња тепиха у Новом Пазару 
Пише: Слађана Новосел 
 
После више од деценије паузе у Новом Пазару се поново производе оригинални клечани и 
чворовани теписи.  
Иза овог привредног подухвата стоји познати новопазарски привредник Абдулах Плојовић, 
чије предузеће Елком лине обнавља производњу тепиха по којој је, осамдесетих године 
прошлог века, овај крај био познат. Тада је Плојовић био на челу привредног гиганта, холдинг 
компаније "Војин Поповић", која је у својој делатности имала и производњу клечаних и 
чворованих тепиха. У матичном погону у Новом Пазару, као и у погону у селу Грубетиће, на 
изради тепиха било је ангажовано 459 ткаља, а 50 одсто производње пласирано је на 
италијанско тржиште. Због квалитета и оригиналности предузеће је добило многобројна 
домаћа и инострана признања. 
Популарна "ћилимара" престала је да ради пре више од десет година. Прецизније речено, 
предузеће је отишло у стечај 2005. године. Те године је Привредни суд у Краљеву прогласио 
стечај над целом компанијом због дуга од 100.000 евра, иако је процењена имовина вредела 50 
милиона евра. Фирма је прошле године продата за милион евра. Скупа опрема за производњу и 
прераду рибе, израду тепиха, из кланице и хладњаче, углавном је завршила у старом гвожђу. И 
разбоји за ткање тепиха завршили су у старом гвожђу, осим десетак које је Плојовић успео да 
откупи, да их репарира и сада је на њима организована производња. 
- Склопили смо уговор за Синтелоном из Бачке Планке. За њих смо урадили првих 50 
квадратних метара тепиха и примили нову поруџбину. Императив је да оригиналношћу и 
квалитетом одговоримо захтевима тржишта, али и да испоштујемо рокове испоруке - 
објашњава Плојовић и додаје да је у покретање производње уложио сопствена средства. 
Производња је организована у закупљеном пословном простору од стотинак квадрата. 
Тренутно је упослено десетак жена које имају искуства, јер су на овим пословима радиле у 
фабрици предузећа "Војин Поповић". 
- Стварамо услове за упошљавање нове радне снаге. У сарадњи са Националном службом 
запошљавања одабраћемо још двадесетак жена за које ћемо организовати обуку и запослити 
их. План је да после проширења и упошљавања нових ткаља, производњу преселимо у свој 
погон у селу Лукаре недалеко од Новог Пазара - поручује Плојовић. 
 

 
Оживљавање "малог Манчестера" уз турске инвеститоре 
Пише: Војкан Ристић 
 

Ако би се у једној реченици могла поставити дијагноза стања текстилне 

индустрије у 13 општина на југу Србије, онда би она гласила: пронађен је кључ за 

стратешко позиционирање текстилаца. За Јумко то је наменска производња, док 

је за мала и средња предузећа то област лаке конфекције 

Лесковац је у прошлом веку, у области текстила, словио за "мали Манчестер", док је у погонима 
Вучја израђиван штоф који су куповале и краљевске породице.  
Социјализам је "изнедрио" велике привредне системе, попут Лескотекса и Вучјанке, али је 
лидер на југу Србије, готово четири деценије, био Памучни комбинат Јумко. Са 13.000 радника, 
заокруженом производњом од сировог памука до готовог производа, Врањанци су не тако 
давно били лидери у производњи конфекције у Србији, али и већем делу ондашње СФРЈ. Снага 
текстилне индустрије показала се и у време санкција, а последњи "подвиг" компаније Јумко 
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био је готово парадоксалан: у време Нато бомбардовања (1999. године) Јумко је шио војне 
униформе за ту алијансу. Данас је слика Јумка, који је већ годинама уназад суочен са процесом 
консолидације, знатно суморнија. Доста времена протраћено је на погрешне стратешке 
пројекте, попут оног са отварањем погона конфекције Замбер, реч је о фабрици која је 
пословала у систему Компаније Алена ЛТД из Лондона, власника Јанија Саваса, кипарског 
Грка. Пројекат је био потпуни промашај, а добрано је уздрмао и систем Јумка, јер је део 
радника морао да буде враћен на стара радна места. Након готово три године консолидације 
стања, са нешто више од 1.000 радника, ова компанија у већинском државном власништву, 
могла би да буде оријентисана на наменску текстилну производњу. 
- На Влади Србије је коначна одлука. Чињеница је, међутим, да би, уколико се врањски 
текстилци оријентишу на производњу униформи за јавна предузећа, војску и полицију, то 
могло знатно да олакша пут у проналажењу стратешког партнера. Томе треба додати и 
продужетак уговора за израду наменских униформа за специфичне зимске услове, који су 
врањски текстилци склопили са партнером из Велике Британије и који ће бити настављен и у 
2017. То је додатна прилика за финансијски опоравак, али и за усавршавање процеса 
производње у још једном сегменту наменске текстилне производње - каже у разговору за 
Бизнис, Бранислав Поповић, шеф Канцеларије Регионалне привредне коморе у Лесковцу, за 
Пчињски округ. 
Коментаришући податак да је већ неколико страних инвеститора отворило погоне на југу 
Србије, Поповић подсећа да је један бизнисмен из Бугарске у Босилеграду покренуо 
производњу у некадашњем погону Кобос, који је радио у саставу Јумка. Он каже да је у Врању 
активна и приватна конфекција Микро модели, а недавно је отворен и још један мали погон. 
Насупрот томе, без посла је остало 85 радника Новотекстила, који је неколико година радио у 
Врању, а затим је власник из Републике Српске одлучио да то предузеће затвори. 
- Неспорно је да на југу Србије постоји стручна радна снага. Додуше, многи су се одлучили за 
социјални програм, али они млађи који су остали без посла свакако могу да рачунају на понуде 
инвеститора који долазе пре свега ослањајући се на чињеницу да постоји капацитет у људству 
да задовољи планиране производне циљеве. Кад је реч о зарадама, оне у овом сектору 
индустрије, ни у бољим временима нису биле високе, па се тако и сада крећу између 25.000 и 
30.000, са тенденцијом раста пре свега у оним фабрикама чији су власници странци - 
објашњава Поповић. 
Саговорник Бизниса сматра да се у наредних две до три године може очекивати јаснија слика о 
стању текстила на "јужној привредној прузи", јер ће дотле бити окончани процеси 
трансформације и реструктуирања, а тржиште ће бити главни показатељ опстанка и 
остваривања показатеља који у овом тренутку дају наговештај оживљавања текстилне 
производње. 
- Садашњи трендови раста, забележени пре свега у Јумку, из године у годину су све бољи, а 
биће реално мерљиви већ у 2017. години, када ће то предузеће пословати без било каквих 
државних субвенција, што је добрим делом био случај и у овој години. Реално је очекивати да 
се и број радника повећава. Уопште, у сектору малих и средњих предузећа у текстилу на југу 
Србије треба очекивати константни раст ангажовања радне снаге - процењује Поповић. 
Ако би се у једној реченици могла поставити дијагноза стања текстилне индустрије у 13 
општина на југу Србије онда би она гласила: пронађен је кључ за стратешко позиционирање 
текстилаца. За Јумко то је наменска производња, док је за мала и средња предузећа то, пре 
свега, област лаке конфекције. Усавршавање производних и повећање људских ресурса, 
обећавају тржишну конкурентност, а самим тим и економски опстанак уз нова радна места. Ту 
би, свакако, један од највећих стратешких партнера могле да буду компаније из Турска, с 
обзиром на то да та држава има развијену текстилну индустрију, али и обезбеђено тржиште. 
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Будућност у малим фабрикама 

- Имајући у виду стање текстилне индустрије у 13 општина Пчињског и Јабланичког округа 
могло би се констатовати да време великих система представља прошлост, а пале су у воду и 
све теорије о њиховом оживљавању. Будућност је у малим текстилним фабрикама. Поменућу 
пример турске компаније Џинси, која је у Лесковцу отворила погон где ради око 700 радника. 
Осим тога, у најави је и ширење производње на друге општине где постоји стручна радна снага 
за ову област конфекције на којој инсистира турски партнер - коментарише Бранислав 
Поповић, шеф Канцеларије Регионалне привредне коморе у Лесковцу. 
 

 
 

 
 

 
ПРИВАТНИ КОМУНАЛЦИ Нови закон о комуналним услугама отвара 
врата приватним фирмама да диктирају цене  
Аутор:Слађана Вукашиновић  

 

Услуге којима су се досад бавила јавна комунална предузећа, попут водоснабдевања, јавне 
расвете, одржавања путева, убудуће ће моћи да пружају али и да наплаћују и приватне фирме, 
сазнаје "Блиц". 
Такво решење отвара врата и за повећање цена неких услуга уколико уговорима о концесији 
или јавно-приватном партнерству држава приватнику да одрешене руке да управља сектором 
који је досад био у надлежности локалних самоуправа. То је, наиме, предвиђено новим законом 
о комуналним делатностима, који скупштина по хитном поступку треба да усвоји. 
Хитност је условљена захтевом Брисела који од нас тражи да стандарде у овој области 
ускладимо са оним који важе у Европској унији, где је јасно дефинисано да у комуналним 
делатностима не може да постоји монопол државе, већ треба да се створе услови и за приватни 
сектор. 
То практично значи да ће под јасно дефинисаним условима, путем концесије или јавно-
пртиватног партнерства, већ од наредне године приватници моћи да уђу у систем 
водоснабдевања, јавне расвете, одржавања јавних површина, производње и дистрибуције 
топлотне енергије, обезбеђивању јавног осветљења. 
Они ће моћи и да одржавају улице и путеве, али и да управљају пијацама па чак и гробљима и 
да нам за све то испоставе рачун. Оно што им је ограничено, то је да не могу од локалних 
самоуправа да преузму јавни превоз тролејбусом и трамвајем, али и одвођење атмосферских и 
отпадних вода. 
Оно што је важно, и што им овај, али и нови закон о јавно-приватном партнерству по први пут 
омогућава, то је да ће све те пружене услуге моћи да наплаћују крајњим корисницима, односно 
грађанима. 
Извор "Блица" из Владе тврди да је овај закон неминовност и поред тога што постоји бојазан да 
може да доведе до поскупљења неких комуналних услуга. 
За сада велико интересовање приватника постоји за водоснабдевање јер је ту систем наплате 

највећи  

- Приватни капитал може да инвестира у комуналне области и да знатно побољша квалитет 
услуга. Али, тај квалитет мора да се плати, па је логично да може да дође и до повећања неких 
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цена. Оно што је важно, то је да је дата могућност грађанима да, ако су незадовољни услугама, 
могу од локалне самоуправе да траже да се промени фирма с којом је склопљен уговор. За сада 
велико интересовање приватника постоји за водоснабдевање јер је ту систем наплате највећи. 
Држава више не може да субвенционише јавна предузећа и зато је овај закон неопходан - 
објашњава наш саговорник из Немањине 11. 
Стручњаци пак тврде да би држава ресоре од јавног интереса требало да заштити од Брисела. 
- Ово значи да сутра воду купујемо од приватника. То можда и није лоше, али ако држава 
дефинише услове под којима он воду може да продаје - каже консултант за страна улагања 
Махмут Бушатлија.  
 

 

Михајловић: Тајкунима нећемо дати да управљају јавним предузећима  
Извор:Бета, Танјуг 

  

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић рекла је данас 
да је против тога да тајкуни управљају јавним предузећима, јер је то лоше. 
- “ Када говоримо о томе ко управља аеродромима и да ли је Влада Србије против тајкуна који 
треба у неком тренутку да управљају јавним предузећем - да, ја јесам против свих оних који су 
на необичан начин стекли богатство и сада одједном треба да постану директори неких јавних 
предзуећа. То је просто мој став -нагласила је Михајловић. 
“ Мислим да је то лоше, то не значи да неко не може да ме дематује и да то буде другачије” , 
рекла је министарка поводом навода шефа посланичке групе ЛДП Чедомира Јовановића да 
власт не може да реши проблем јавних предузећа. 
Јовановић је подсетио на раније договоре да пословни људи удју у железницу и да се уведе 
професионални менџмант у јавна предузећа који би био добро плаћен и који би почео да 
решава проблем. 
- “ Онда када се пипне пулс народа, шта народ мисли, народ се накостреши, не воли српске 
тајкуне али када Трамп милијардера стави у владу, то је у реду, или када се појави руски тајкун 
па нешто овде купи, рецимо банку, то је океј - рекао је Јовановић. 
Интерес Владе је да сви аеродроми раде, па чак и да их граде приватници 
Интерес Владе Србије је да Законом о управљању аеродромима покуша да све државне 
аеродроме стави у функцију, изјавила је Михајловић, наводећи да то не значи да 
заинтересованима није омогућено да направе приватни аеродром. 
Предлог закона о управљању аеродромима не предвиђа вланичко преношење имовине већ 
само могућност управљања аеродромима. „ Постоји могућност и дан данас, сваког тренутка, да 
било ко ко је заинтересован може да сагради, односно направи неки приватни аеродром“ , 
рекла је Михајловић у скупштинској расправи. 
Она је додала да Влада Србије још није донела одлуку у вези с приватизацијом Аеродрома 
"Никола Тесла" у Београду и да о томе још није разговарано. 
Михајловићева је током расправе у Скупштини Србији о Предлогу закона о управљању 
аеродромима рекла да ће влада сигурно наћи најбоље решење за аеродром. 
Она је подсетила да је влада ангажовала саветника да анализира пословање београдског 
аеродром и предложи како да се он даље развија. Како је додала, Аеродром "Никола Тесла" 
може даље да се развија и треба видети шта је најбоље решење за Србију. 
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Министар одбране са синдикатима о бољем положају професионалних 
војника  
Извор:Танјуг 

  

Министар одбране Зоран Ђорђевић разговарао је данас са представницима Уједињеног 
гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције "Независност", о могућностима 
побољшања материјалног статуса професионалних припадника Војске Србије. 
Министар Ђорђевић истакао је још једном да је увек отворен за дијалог који има за циљ 
побољшање материјалног статуса запослених у систему одбране и да ће Министарство одбране 
уважити сваки реалан захтев којим се могу превазићи постојећи проблеми. 
Председник гранског синдиката „ Независност“  Драган Чабрић нагласио је да постоји 
изражен политички утицај на рад синдиката у Војсци Србије, који се користи зарад 
придобијања чланства, саопштило је Министарство одбране. 
- Ми водимо конструктивну мирнодопску синдикалну политику и увек смо за дијалог. 
Протестима и притисцима на улици се не решавају проблеми већ је потребно да се вратимо за 
преговарачки сто и афирмишемо социјални дијалог - додао је Чабрић. 
За сада повећање само од пет одсто  
Министар Ђорђевић је упознао представнике синдиката са активностима које се предузимају са 
циљем унапређења материјалног статуса припадника Војске Србије. 
- Потписали смо уговоре са бројним компанијама где наши припадници могу куповати храну, 
белу технику, гориво и слично, уз посебне погодности и на рате без камате. Плате сада не 
можемо повећати више од пет процената, али можемо и радимо увек да на све друге могуће 
начине побољшамо живот и рад припадника Војске Србије. То је приоритет изнад свих 
приоритета - истакао је Ђорђевић. 
Лош положај војника  
Председник синдиката „ Независност“  и чланови овог синдиката који су припадници Војске 
Србије, изнели су примедбе и предлоге који се односе на услове живота и рада припадника 
система одбране, посебно истичући положај професионалних војника. 
Они су поздравили идеју о формирању Војнодоходовне установе за физичко-техничко 
обезбеђење, где би професионални војници наставили свој ангажман по истеку уговора за рад у 
Војсци Србије. 
Једна од тема разговора била је и могућност продужења уговоре за подофицире који су 
примљени у војну службу на одређено. 
Министар Ђорђевић је рекао да ће размотрити све могућности за наставак њиховог 
професионалног ангажовања у Војсци Србије, наведено је у саопштењу. 
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Свако осмо дете у Србији живи испод границе сиромаштва 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 

Да би програми социјалне заштите могли адекватније да одговоре на потребе, неопходна је 

боља идентификација домаћинстава којима је помоћ најпотребнија и усмеравање средстава ка 

породицама које су изложене ризику од сиромаштва, каже Мишел Сен Ло, директор 

београдске канцеларије Уницефа 

Свако осмо дете до 18 година у Србији живи испод апсолутне линије сиромаштва, што значи да 
месечно преживљава са 8.150 динара, упозоравају челници београдске канцеларије Уницефа. 
Они наглашавају да новац који се добија на име социјалне помоћи не омогућава угроженим 
породицама ни да досегну линију сиромаштва. 
Директор београдске канцеларије Уницефа Мишел Сен Ло упозорава да је трећина деце у 
Србији у ризику од сиромаштва, док је у Европи тај проценат знатно мањи и износи 19 одсто.   
– Ризику од сиромаштва нарочито су изложена деца у породицама где су родитељи ниског 
степена образовања или су незапослени односно повремено запослени. Подаци такође показују 
да су ризику од сиромаштва натпросечно изложена деца чији су родитељи самозапослени или 
се баве пољопривредом. Сиромаштво је веће у руралним областима и у породицама са троје и 
више деце.  У Србији није редак случај да неколико генерација исте породице примају новчану 
социјалну помоћ. Да би постојећи програми социјалне заштите у Србији могли адекватније да 
одговоре на потребе породица и деце угрожених сиромаштвом, неопходна је боља 
идентификација домаћинстава којима је помоћ најпотребнија и преусмеравање средстава ка 
породицама које су највише изложене ризику сиромаштва – каже Мишел Сен Ло. 
Уницефово истраживање о новчаним давањима усмереним на децу и њихове породице указује 
да су издвајања за дечји додатак и новчану социјалну помоћ и даље ниска – око 0,6 процената 
БДП-а, док је просек у Европској унији је 1,1 одсто. 
Стопа сиромаштва деце у Србији није само последица ниских буџетских издвајања већ и 
неадекватног обухвата најсиромашнијих. Новчана социјална помоћ јесте усмерена на 
најсиромашније породице, али обухвата само 3,5 процената укупне популације, остављајући 
без подршке знатан број оних који живе испод линије сиромаштва. 
Фондација за развој економске науке (ФРЕН) недавно је спровела истраживање о социјалним 
накнадама у Србији, уз подршку међународне организације Партнерство за економску 
политику. 
Директорка ове фондације Јелена Жарковић Ракић каже да резултати овог истраживања 
говоре да дечји додатак добијају и породице које на њега не би требало да имају право, јер 
остварују доходак од рада на црно. Боља административна процена укупног дохотка, а посебно 
из неформалног запослења, унапредила би расподелу новчаних давања и из створених уштеда 
омогућила повећање износа дечјег додатка за најсиромашније породице, сматра директорка 
ФРЕН-а. 
Она додаје да је веома важно да влада настави са активационом политиком према 
корисницима новчане социјалне помоћи, односно да осигура да  корисници накнаде редовно 
сарађују са Националном службом за запошљавање у креирању њиховог индивидуалног плана 
запошљавања. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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Студија „Новчана давања за децу и породице са децом у Србији – анализа и препоруке“, коју је 
за Уницеф урадиo тим у саставу др Гордана Матковић, др Бошко Мијатовић и др Катарина 
Станић, показала је да у Србији дечји додатак прима 28,3 одсто деце до 18 година, односно 
нешто више него свако четврто дете. 
У овој студији др Матковић скреће пажњу да се приликом додељивања дечјих додатака узимају 
и обзир приходи, имовинско стање и неки други услови, па се јавља могућност грешака у оба 
смера: да нека домаћинства не примају дечје додатке иако на то имају право и да нека 
домаћинства примају дечје додатке иако на то немају право. 
Узроци ових неправилности могу бити разноврсни: од непријављивања оних који по закону 
имају право, преко манипулације од стране оних који немају право на дечје додатке, до 
административних грешака у службама за дечје додатке. 
Једна од ауторки студије др Гордана Матковић истиче да 52,8 одсто деце прима дечји додатак 
иако за то не испуњава законске норме, док од укупног броја деце која задовољавају формалне 
услове само 40 одсто њих прима дечји додатак 
Она оцењује да је основни узрок томе слаба или недовољна информисаност – знатно више од 
половине оних који имају право на дечје додатке не знају добро своја законска права, неки од 
њих погрешно мисле да прелазе цензусе, неки чак и не знају да постоји програм дечјих 
додатака, или не знају каква је процедура за пријављивање.  
 

 

 

 
Милица Милисављевић Дугалић добитница две престижне музичке 
награде: Ово признања су круна мог вишедеценијског рада и 
стваралаштва! 
 
Савез естрадно музичких уметника Србије у сарадњи са Самосталним синдикатом естрадних 
уметника и изођача Србије у Београду је први пут после 25 година организовао доделу награда, 
а главна признања вечери – титула истакнутог уменика и годишња награда отишле су у руке 
признатих уметника Србије. 
Милица Милисављевић Дугалић,истакнута етно певачица песама Косова и Метохије и јужног 
Балкана,лауреат у обе главне категорије ,примила је признање од председника удружења 
Драгише Голубовића. Осим Милице Милисављевић Дугалић, наградама су се на седници 
приређеној у свечаној сали на Тргу Николе Пашића овенчали и Драгана Мирковић, Шабан 
Шаулић, Лепа Бренаи Саша Поповић, Нада Обрић, Гале из групе “Кербер“, Гоца Лазареви ћ, 
Александар Софронијевић, Зорица Брунцлик и многи други певачи и естрадни радници ,ПГП 
РТС ,многе издавачке куће али и министар Александар Вулин.  
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После 25 година додељене “Естрадно – музичке награде”: Дупла круна 
за Шабана!  
 
Први пут после 1990. у Београду је Савез естрадно музичких уметника Србије у сарадњи са 
Самосталним синдикатом естрадних уметника и изођача Србије организовао доделу награда а 
главна признања вечери – титула истакнутог уменика и годишња награда отишле су у руке 
Шабана Шаулића. 
Краљ фолка постао је тако лауреат у обе главне категорије примивши признање од 
председника удружења Драгише Голубовића. Осим Шабана, наградама су се на седници 
приређеној у свечаној сали на Тргу Николе Пашића овенчали и Драгана Мирковић, Лепа 
Брена и Саша Поповић, Нада Обрић, Гале из групе “Кербер“, Гоца Лазаревић, 
Александар Софронијевић, Зорица Брунцлик, “Мелос естрада“ и многи други певачи и 
естрадни радници али и министар Александар Вулин. 
“Ја нисам добио награду због свог певања јер је оно заиста готово неподношливо, 
већ зато што награду додељује синдикат, а ми смо ове године учинили много у 
сарадњи са њима за остваривање права естрадних уметника. Србија је 
препознатљива по својој песми и крајње је време било да се то и потврди”, рекао је 
Вулин који је на питање коме би он уметнику дао награду за животно дело, иако она није ове 
године додељена, потврдио мишљење комисије: 
“Свакако би то био Шабан Шаулић, због свега што је учинио за нашу музику”, 
рекао је министар Вулин додавши да му је омиљена песма краља фолка “Жал“, а да осим тога, 
иако преферира рок, воли и песму “Пукни зоро“ и певачицу Зорицу Брунцлик. 
Краљ фолка захвалио се у својој изјави министру. 
“Драго ми је што је наш рад почео да буде цењен јер неки бивши министри нису 
водили рачуна о нама, али сам сигуран да ће министар Вулин учинити све што је у 
мњеговој моћи да помогне не само нама већ и свим људима који раде у овој земљи. 
Овом наградом, по мом мишљењу, исправљена је неправда стара две и по деценије 
и само се надам да ће ова удружења наставити тим стопама и у будућности”, рекао је 
Шаулић. 
Иначе, на самом догађају подељење су и бројне повеље и признања која су отишла у руке Аце 
Илића, Биље Јевтић, Гоце Стојићевић, Вере Матовић, Саше Јакшића Жике, Емира 
Кустурице, Жике Николића али и бројних телевизија, емисија, аутора, музичара и певача. 
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Радник као потрошна роба (3): Робови 21. века 
Аутор:А. Чукић 

 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије Ранка Савић 

сматра да српски радник има статус роба. 

- Заштита радничких права у Србији слична је оној каква је била у Западној Европи у 19. веку. 
Људи раде скоро па бесплатно. Експлоатисани су, угњетавани, поштовање не постоји, основна 
права нису испоштована. Радници плаћају најскупље грешке државе. Они који уговарају лоше 
послове не одговарају за то, а радници су ти који остају без посла, без наде за бољу будућност и 
мирну старост - објашњава Савићева.  
Она истиче да су они најнижи слојеви увек на највећем удару.  
- Правда се истерује на најсиромашнијима. Онај ко има 200 евра плату и не плати рачун, биће 
дебело кажњен и санкционисан како би власт показала да је правична. А разни певачи, 
политичари и друга "елита" не плаћају грејање својих базена. Тада ником ништа. Држава мора 
да води рачуна о својим грађанима и обезбеди им услове да буду у прилици да рачуне плаћају - 
каже за "Вести" Савићева.  
Као посебан проблем она истиче рад на црно.  
- Рад на црно још је гори од минималца на који су људи пријављени. Радник који ради на црно 
нема никаква права, а такође је његов статус, када дође у позне године, угрожен. То је штета и 
за државу, јер у будућности добија огроман број социјалних случајева. Рад на црно се као 
бумеранг враћа држави која није на време радила на сузбијању. Он је у порасту. Иако радници 
не би требало да пристају на то, огромна је незапосленост и људи не бирају - објашњава 
Савићева. 
Она додаје да многи пристају да волонтирају и по више од годину дана, јер бољу опцију немају, 
и надају се да ће некада бити примљени.  
- Ипак, то је често само начин за добијање бесплатне радне снаге. Након одређеног времена, 
волонтеру се захвале на сарадњи, доведу новог, и тако унедоглед - закључила је Савићева. 
Држава ћути 
Ранка Савић истиче да власти одлично знају у којим фирмама се са радницима лоше поступа, 
али нико не предузима ништа. 
- Пример је и Јура где сви у Влади и Министарству рада одлично знају шта се тамо дешава. 
Никога не интересује, јер премијер јасно истиче да је важно да страни инвеститори долазе по 
сваку цену. Обећава се да ће бити запослено 1.000 радника, али се прећути чињеница да је та 
бројка петогодишњи план. Многи страни инвеститори само користе субвенције државе, а онда 
одлазе - објашњава Савићева.  
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Ђорђевић са представницима синдиката "Независност" 
Извор:Танјуг 
 
Министар одбране Зоран Ђорђевић разговарао је са представницима Уједињеног гранског 
синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције "Независност", о могућностима побољшања 
материјалног статуса професионалних припадника Војске Србије. 
Ђорђевић је истакао још једном да је увек отворен за дијалог који има за циљ побољшање 
материјалног статуса запослених у систему одбране и да ће Министарство одбране уважити 
сваки реалан захтев којим се могу превазићи постојећи проблеми. 
Председник гранског синдиката "Независност" Драган Чабрић нагласио је да постоји изражен 
политички утицај на рад синдиката у Војсци Србије, који се користи зарад придобијања 
чланства, саопштило је Министарство одбране. 
Ми водимо конструктивну мирнодопску синдикалну политику и увек смо за дијалог. 
Протестима и притисцима на улици се не решавају проблеми већ је потребно да се вратимо за 
преговарачки сто и афирмишемо социјални дијалог, додао је Чабрић. 
Министар Ђорђевић је упознао представнике синдиката са активностима које се предузимају са 
циљем унапређења материјалног статуса припадника Војске Србије. 
"Потписали смо уговоре са бројним компанијама где наши припадници могу куповати храну, 
белу технику, гориво и слично, уз посебне погодности и на рате без камате. Плате сада не 
можемо повећати више од пет процената, али можемо и радимо увек да на све друге могуће 
начине побољшамо живот и рад припадника Војске Србије. То је приоритет изнад свих 
приоритета", истакао је Ђорђевић. 
Председник синдиката "Независност" и чланови овог синдиката који су припадници Војске 
Србије, изнели су примедбе и предлоге који се односе на услове живота и рада припадника 
система одбране, посебно истичући положај професионалних војника. 
Они су поздравили идеју о формирању Војнодоходовне установе за физичко-техничко 
обезбеђење, где би професионални војници наставили свој ангажман по истеку уговора за рад у 
Војсци Србије. 
Једна од тема разговора била је и могућност продужења уговоре за подофицире који су 
примљени у војну службу на одређено. 
Министар Ђорђевић је рекао да ће размотрити све могућности за наставак њиховог 
професионалног ангажовања у Војсци Србије, наведено је у саопштењу. 
 

 


