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За дан на грађевини 3.000 динара  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија 

 

Рад на сезонским пословима у Србији ускоро ће бити детаљно регулисан законом о 
привременом ангажовању. Најтежи послови су и најбоље плаћени, али за њих је углавном 
најмање интересовање 
ОД почетка маја до средине октобра велики број радника у Србији покушава да заради за 
живот брањем воћа или радећи као замена колегама које су на одмору. У овом периоду је 
најлакше доћи до динара радом на привременим или угоститељским пословима, а млади се 
често ангажују и периодично у доба великих манифестација и фестивала, отварања летњих 
башта, сезоне купања на рекама... 
Понуда сезонских послова је из године у годину све већа, али, како тврде у омладинским 
задругама, није реч о повећаном обиму посла, већ су у питању чешће инспекцијске контроле па 
се послодавци обраћају омладинским задругама да закључе уговор како би избегли могуће 
казне. Тако се на тај начин региструје оно што је годинама било у сивој зони. 
У Националној служби за запошљавање званично не постоје сезонски послови, већ само у 
пријави коју им послодавац доставља се дефинише врста радног ангажовања, односно рад ван 
радног односа. Они наглашавају да је у току израда нацрта Закона о привременом радном 
ангажовању на сезонским и кућним пословима, и да ће се његовим доношењем све регулисати. 
- Садашњи прописи препознају само рад на одређено време и рад на привремено-повременим 
пословима - кажу у НСЗ. - Пријављене потребе за запошљавањем које газде достављају у 
периоду од марта до августа месеца, које подразумевају рад на краћи временски период, могу 
се третирати као “сезонски послови”, првенствено у области пољопривреде, производње и 
прераде хране, угоститељства, грађевине и геодезије. 
Зато у овој служби не могу да прикажу у потпуности број пријављених потреба за сезонцима на 
основу којих би се могли доносити релевантни закључци. 
- У овом периоду су актуелни слободни послови за рад у хладњачи, на преради свежег и 
замрзнутог воћа, радника за утовар и пребирање воћа, магационери у хладњачи готових 
производа, помоћни радници у грађевинарству, путари, пружни радници, фасадери, радници 
за машинско малтерисање, зидари, тесари, армирачи, фасадери, роштиљ-мајстори, конобари, 
шанкери, помоћни радници у угоститељству - објашњавају у НСЗ. 
Заинтересованост кандидата увек постоји, како старијих, тако и млађих, а посебно оних без 
квалификација. Заинтересованост за прихватање конкретног посла, пре свега зависи од услова 
које понуди послодавац. У пракси је утврђено да су тешки физички послови у области 
пољопривреде, рударства, грађевинарства (зидар, армирач, тесар), код којих се тражи и 
одговарајућа здравствена способност, на дну листе заинтересованости. 
Најслабије су плаћени послови возача аутомобила, радника у магацину, редара и обезбеђења - 
од 150 до 200 динара по сату, док нешто више могу да зараде оператери и административни 
радници до 230 динара за сат. 
Најплаћенији послови су они за које је већина најмање заинтересована. Дневнице за најтежи 
физички рад на градилишту или селидбама износе 2.000 или 3.000 динара. Међутим, дешава 
се да бољи послодавци плаћају и веће дневнице за исти посао од уобичајеног ценовника. То је 
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случај са “ад хок” пословима, када је у питању хитан сервис, или када су послодавци задовољни 
услугом. 
Брање воћа плаћа се од 1.800 до 2.500 динара дневно, селидбе од 2.000 до 3.000 динара по 
тури, док конобари и шанкери могу да зараде до 2.500. 
Сезонски послови највише одговарају младима, односно студентима, али у последње време 
потребни су и они који могу везано да раде неколико месеци, без прекида. 
Газде, међутим, траже од кандидата посвећеност послу, одговорност и дисциплину, као и 
одређене квалификације као што су возачка дозвола, знање страног језика, познавање рада на 
рачунару, и разне сертификате. Шири круг знања од оног који се тражи на конкретном послу је 
увек пожељан, јер могу да га ротирају на више послова.  
 

 

 

 

 
 
Лански: Вучић из Кине донео фантастичан „пакет" 
Извор:Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић се вратио из Пекинга са фантастичним „пакетом” уговора важних 
за привреду земље, рекао је вечерас угледни бечки адвокат и члан управе Бечког економског 
форума (ВЕФ) Габријел Лански. 
Навео је да се српски премијер у Београд вратио са бројним споразумима  - уговор о зајму код 
кинеске банке која ће финасирати железницу од Београда до Старе Пазове што је пројекат 
вредан 300 милиона евра, затим изградња путева, инфраструктуре, индустријског парка и 
много других ствари које ће финансирати кинеске компаније. 
Он је на „Бечким економским разговорима – Беогардски састанак 2017.” који се одржава данас 
и сутра у Београду, рекао да је свестан да новац још увек није у џепу за све пројекте који су 
договорени у Пекингу, али да су то „врло озбиљни споразуми који укључују парнерство између 
две земље”. 
„Србија је важна, Србија је важна за ЕУ, важна је за САД као и за Русију и Кину, као што смо 
видели пре неколико дана. Србија је важна наравно и нама јер смо снажно укључени у разне 
пројекте, у оквиру ЕУ и процеса приступања Србије Европској унији”, рекао је Лански. 
Он је казао да као адвокатска канцеларија из Аустрије на много начина може да се сарађује са 
Србијом, као инвеститори и као економски партнери. 
„Извоз у Србију се повећао за 11 одсто, а са 2,3 милијарде евра Аустрија је највећи страни 
инвеститор у Србији. Аустрија има и дубоке историјске везе са регионом које сада нису 
довољно интезивне, али су односи И даље конструктивни”, нагласио је Лански. 
Он је даље навео да има утисак да су са лошом политиком ЕУ „забрљали ствар”. 
„Мислим да су земље западног Балкана и Србја у врло доброј позицији што се тиче 
међународне конкурентности, они су конкурентни за Русију и Кину, и ЕУ није у позицији да се 
бави само собом. У глобалној конкуренцији ми губимо место од Кине, можда на неки начин и 
од Русије”, каже Лански. 
Он је даље навео да због „препотентности и арогантног става ЕУ у прошлости” попут изјава да у 
наредних пет година нема места за нове чланове, није вођено рачуна о глобалној конкуренцији 
Уније. 
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„ЕУ је И даље највеће светско једниствено трзиште, и ми зелимо да западни Балкан буде 
атрактивнији за инвеституре. Реформе које се догађају су повољне за економски раст и 
чланство у ЕУ  јесте важно за многа билатерална питања, али Берлински процес је разуман 
мотор који треба да да циљеве и разлоге свим земљама које желе да буду чланице, али су 
изгубиле перспективу”, рекао је Лански. 
Додао је да је ЕУ инвестирала милијарду евра у пројекте повезивања региона, који укључују 
улагање у аутопутеве, инфраструктуру, енергетику. (Танјуг) 
 

 

 

 
 

Европа "болесник светске економије", коначно се опоравља  
Извор:Срна 

 

Највеће компаније у Европи су на путу да у првој половини ове године остваре највећи раст 
профита у последњих седам година, што наговештава да би овај континент коначно могао да се 
ослободи последица глобалне економске кризе, процене су аналитичара. 
Након два квартала стабилног економског раста европске компаније сада очекују велики раст 
профита. Очекује се да компаније из еврозоне - блока европских земаља које користе евро, 
надмаше компаније из САД у два узастопна квартала. 
Уколико се заврши добро како је и почело, то би била најбоља година од 2010. када су европске 
фирме вратиле профитабилност, након наглог пада прихода услед економске кризе 2008. 
године. 
Фантастичан раст прихода у Европи забележен је у првом кварталу, а аналитичари очекују 
умјерен раст зарада у другом кварталу, али и даље уз доста резерви, јер је и раније било 
знакова њиховог константног раста који се није одржао. 
Приходи највећих компанија у Европи у првом кварталу имали су раст од 23 одсто у односу на 
претходни квартал, док је раст прихода у истом периоду у САД износио 14 одсто, показују 
анализе. 
На годишњем новоу очекује се раст прихода нешто већи од 16 одсто за 600 највећих европских 
компанија са "Стокс" индекса, у односу на 500 америчких компанија са "Стандард и Пурс" 
индекса које ће имати раст прихода од 10,5 одсто, подаци су компаније "Фактсет". 
Прошле године ових 600 европских предузећа у просеку су имали пад прихода од 1,9 одсто. 
"Вол стрит журнал" у свом тексту наводи да је овај раст базиран на потрошњи грађана и 
предузећа, чега није било у значајнијем обиму још од економске кризе 2008. године. 
Приходи корпорација у Европи су сада стабилни, стопа незапослености у еврозони и њеним 
највећим чланицама постепено опадају током посљедњих неколико година, а потрошачи 
отплаћују своје дугове и акумулирају новац за потрошњу. 
Европска комисија је саопштила да је да је индекс задовољства потрошача порастао на највиши 
ниво од јула 2007. године. Поред тога, цене нафте су умереније у односу на пре неколико 
година када су биле изузетно високе, а власти су престале да смањењем потрошње. 
Туризам пружа подстицај земљама као што су Шпанија и Грчка. Многи посетиоци сада 
планирају одмор у европским дестинацијама након низа терористичких напада у Северној 
Африци и Египту. 



5 

 

- Европа доказује да је у овом тренутку изненађујуће отпорна - рекао је Мартин Даум, извршни 
директор за комерцијална возила компаније "Дајмлер", једне од највећих светских 
произвођача камиона. 
Он је рекао да је "Дајмлер" захваљујући продаји у Европи заштићен од последица слабе продаје 
у САД и Бразилу у последњих неколико квартала. 
Овај раст је изненадио званичнике широм Европе. Банкари Европске централне банке нису 
успјевали годинама да ултраниским каматним стопама значајно подстакну задуживање и 
потрошњу. 
Снажан почетак 2017. године није добра вест само за Европу, континент који су називали 
"болесником" светске економије откако је наступила дубока финансијска криза. Прави 
опоравак би могао "подићи" и многе компаније из САД и Азије које послују у Европи. 
 
 

Лански: Вучић из Кине донео фантастичан "пакет"  
Извор:Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић се вратио из Пекинга са фантастичним „ пакетом“  уговора 
важних за привреду земље, рекао је вечерас угледни бечки адвокат и члан управе Бечког 
економског форума (ВЕФ) Габријел Лански. 
Навео је да се српски премијер у Београд вратио са бројним споразумима - уговор о зајму код 
кинеске банке која ће финасирати железницу од Београда до Старе Пазове што је пројекат 
вредан 300 милиона евра, затим изградња путева, инфраструктуре, индустријског парка и 
много других ствари које ће финансирати кинеске компаније. 
Он је на „ Бечким економским разговорима "Беогардски састанак 2017." који се одржава данас 
и сутра у Београду, рекао да је свестан да новац још увек није у џепу за све пројекте који су 
договорени у Пекингу, али да су то врло озбиљни споразуми који укључују парнерство између 
две земље” . 
- Србија је важна, Србија је важна за ЕУ, важна је за САД као и за Русију и Кину, као што смо 
видели пре неколико дана. Србија је важна наравно и нама јер смо снажно укључени у разне 
пројекте, у оквиру ЕУ и процеса приступања Србије Европској унији”  - рекао је Лански. 
Он је казао да као адвокатска канцеларија из Аустрије на много начина може да се сарађује са 
Србијом, као инвеститори и као економски партнери. 
- “ Извоз у Србију се повећао за 11 одсто, а са 2,3 милијарде евра Аустрија је највећи страни 
инвеститор у Србији. Аустрија има и дубоке историјске везе са регионом које сада нису 
довољно интезивне, али су односи И даље конструктивни”  - нагласио је Лански. 
Он је даље навео да има утисак да су са лошом политиком ЕУ “ забрљали ствар” . 
- Мислим да су земље западног Балкана и Србја у врло доброј позицији што се тиче 
међународне конкурентности, они су конкурентни за Русију и Кину, и ЕУ није у позицији да се 
бави само собом. У глобалној конкуренцији ми губимо место од Кине, можда на неки начин и 
од Русије”  - каже Лански. 
Он је даље навео да због “ препотентности и арогантног става ЕУ у прошлости”  попут изјава 
да у наредних пет година нема места за нове чланове, није вођено рачуна о глобалној 
конкуренцији Уније. 
- “ ЕУ је И даље највеће светско једниствено трзиште, и ми желимо да западни Балкан буде 
атрактивнији за инвеституре. Реформе које се догађају су повољне за економски раст и 
чланство у ЕУ јесте важно за многа билатерална питања, али Берлински процес је разуман 
мотор који треба да да циљеве и разлоге свим земљама које желе да буду чланице, али су 
изгубиле перспективу -, рекао је Лански. 
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Додао је да је ЕУ инвестирала милијарду евра у пројекте повезивања региона, који укључују 
улагање у аутопутеве, инфраструктуру, енергетику. 
 

 
 

 
 
Војни синдикат: Министар одбране "малти празну сламу" 
Пише: Данас Онлине  
 
Министар одбране јуче је наставио са обиласком јединица Војске Србије којом приликом је у 
Гарди разговарао са подофицирима и војницима. Поред ових састанака он нема праву слику о 
стању у Војсци Србије, пише у саопшетњу које је медијима упутио Војни синдикат. 
Саопштење Војног синдиката преносимо уцелости: 
Према информацијама којима располаже Војни синдикат Србије, оваквим  састанцима 
присуствују наше колеге којима се сугерише шта смеју да  питају министра и коментаришу, а 
онај ко је изашао из тих ограничења и  ипак питао нешто са стране, био је критикован од 
стране представника  командовања. Питање је ко у целој овој ситуацији губи време, да ли 
 министар или они који присуствују оваквим састанцима без икакве сврхе. Интересантно је и 
то, да неко министру ове састанке организује у  
Београду и околини и они се углавном своде на маркетиншку промоцију  фирми са којима је 
Министарство одбране закључило некакве комерцијалне  уговоре како би се већ презадужени 
припадници Војске Србије додатно задужили кредитним обавезама и минусима на текућим 
рачунима. То све  
министар коментарише као његово залагање за унапређење стандарда припадника! 
Уместо да поштује законе и преговара са представницима запослених о бољим условима рада и 
правима из радног односа и доноси прописе којима се унапређује материјални положај 
припадника, министар ради посао синдиката. Уместо да спречава корупцију и криминал у 
систему одбране, којим се из буџета неплански испумпавају милионски износи, он "млати 
празну сламу" и пласира демагогију онима који боље од њега знају какво је стање у војсци и из 
ње свакодневно одлазе "трбухом за хлебом". 
Позивамо министра одбране, ако заиста жели да се увери у стварно стање у јединицама Војске 
Србије, да са представницима јединог репрезентативног Војног синдиката Србије, ненајављено 
обиђе јединице чији припадници свакодневно изгарају у задацима и у неформалном и 
непосредном разговору са тим људима чује њихове потребе, које ако се не уваже, показују 
праве намере челних људи система одбране и оних који воде државу у овом тренутку. 
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Синдикат у "Топ шопу" без иједног члана 
Аутор: Радник.рс 

 

Бивши радник Топ Схоп-а Владимир Младеновић основао је у јануару ове године "Синдикат 

Слога Студио Модерна", али је добио отказ пре него што је синдикат званично формиран. 

Председник "Удружених синдиката Србије Слога" Жељко Веселиновић каже да није било 

могуће да се отказ спречи, јер је синдикат формиран касно. 

Недавно су бивши продавци у Топ Схоп радњама Владимир Младеновић и Марко Марковић 

били теме медијских написа јер су тужили ову компанију због мобинга. Према њиховим 

речима, менаџерка је викала на раднике због ситних грешака и приморавала их да раде 

прековремено. Марко каже да није вредело то што је покушао да проблем реши у оквиру 

фирме. 

"Када сам се пожалио директору, речено ми је да је жена која врши мобинг над 

нама ту шест година и да се њој верује", каже он. 

Двојица радника који су радили у Топ Схоп радњама подигли су тужбу за мобинг и, према 

њиховим речима, послодавац је на то одговорио тако што им је понудио анексе уговора. 

"Тим анексима се премештамо у кол центар са 30 одсто мањом платом и много горим 

условима рада", наводи Владимир. 

Будући да нису желели да потпишу анекс уговора, Марко је убрзо добио отказ, али су 

планирали да оснују синдикат и да на тај начин покушају да спрече да послодавац отпусти и 

Владимира, који је био на боловању. Кажу да су одлучили да се обрате Жељку Веселиновићу, 

председнику "УСС Слога". 

"Ми смо тада већ послали тужбе. То је било тог дана када сам добио отказ", каже Марко. 

Организовали су скупштину и основали синдикат у оквиру "Удружених синдиката Србије 

Слога" и чекали да им стигне решење Министарства за рад да је синдикат званично формиран. 

Синдикат је имао само једног члана – Владимира Младеновића, који је још увек 

био запослен у Топ Схоп-у. 

"Чекали смо то решење из Министарства, а гледали смо да Владимир буде што 

дуже на боловању јер смо знали да га чека отказ кад се врати. Никада нисмо 

добили то решење", наводи Марко за портал Радник.рс. 

Према Владимировим речима, Жељко Веселиновић је обавестио њиховог послодавца да се 

оснива синдикат и након тога ступио у контакт са представницима Топ Схоп-а. 

  

"Председник синдиката се нашао са менаџером Топ Схоп-а и после тога нас је дочекала 

друга прича. Веселиновић нам је после тога рекао да је то лични рат и да се он не би мешао у 

то јер смо добили понуду од Топ Схоп-а која је више него коректна", каже он. 

http://radnik.rs/2017/05/sindikat-u-top-shop-u-bez-clanova-sindikata/
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 Према Марковим и Владимировим речима, бивши послодавац им је (сваком појединачно) 

понудио отпремину од по око пола милиона динара или око четири хиљаде евра, али су они то 

одбили јер, како кажу, желе да се у тој компанији нешто промени. 

 Топ Схоп: Нема решења Министарства да је синдикат формиран 

 Представници Топ Схоп-а су на тужбе двојице радника узвратили исто тужбом. 

 "Као одговоран послодавац смо предузели неопходне радње – односно поднели 

тужбе у циљу заштите како компаније и брендова, тако и угледа наших запослених и 

наравно наших купаца, који су константно и вишемесечно изложени увредама, неистинама, 

исмевању и другим начинима малтретирања од стране неколико лица", наводи се у 

одговору на питања портала Радник.рс. 

 На питање да ли су радници њихове компаније основали синдикат, одговорили су да "Студио 

Модерна није добила решење Министарства за рад на основу којег је било какав синдикат 

регистрован". 

 Министарство је навело да је "Синдикат Слога Студио Модерна доо Нови Сад" 

основан решењем Министарства 16. јануара 2017. У одговору наводе да су решење 

експедитовали синдикату "УСС Слога" 27. јануара. Према њиховим речима, синдикат је уписан 

у регистар и није брисан до дан-данас. 

 наче, инспекција рада је током инспекцијског надзора у компанији "Студио Модерна" (Топ 

Схоп) утврдила неправилности које се односе на прековремени рад и недељни одмор, о чему су 

медији писали. Читајте о томе у тексту 021 ОВДЕ. 

 

 

http://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/159439/Otpusteni-radnici-zbog-mobinga-tuzili-Top-sop.html

