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Брнабић:Да се млади усавршавају у иностранству, али и врате  
Извор:Танјуг 

 

Млади и образовани људи су један од најважнијих ресурса које Србија поседује и приоритет 
владе је да улаже у њих и обезбеди што боље услове и ресурсе за њихово усавршавање, 
поручила премијерка 
Млади и образовани људи су један од најважнијих ресурса које Србија поседује и приоритет 

владе је да улаже у њих и обезбеди што боље услове и ресурсе за њихово усавршавање, 

поручила је премијерка Србије Ана Брнабић у писму које је написала поводом прославе 

20.година постојања Организације српских студената у иностранству (ОССИ). 

Она је навела да је и сама била студент у иностранству и да је свесна свих напора које студије у 

иностранству представљају за студенте и њихове родитеље. 

"Одлазак у иностранство омогућава стицање вредних знања и вештина, на том путу се отварају 

нови хоризонти и одувек сам подржавала младе који су били спремни да се упуте у непознате 

воде у циљу личног усавршавања и напретка", навела је Брнабић. 

"Драго ми је да ОССИ у свом фокусу има и питање повратка, и моја врата су вам широм 

отворена за све предлоге по питању додатног унапређења положаја младих у дијаспори и 

проналажење начина за повратак младих у Србију. Ваше стечено знање је непроцењиво и 

желимо да пружимо могућности да се вратите у Србију и тако преносите знање које сте стекли", 

истакла је Брнабић. 

Она је додала да је мисија владе да српским студентима пруже исте могућности које имају 

њихове колеге у Европи и свету. 

"Желим да вас уверим да ћемо свакодневно радити на унапређењу вашег положаја, али и на 

развоју могућности за усавршавање у Србији. Желимо да сваке године све мањи број студената 

жели да оде на студије у иностранство", закључила је Брнабић. 

Потпредседник САНУ, Зоран Поповић рекао је да је Србија према извештају Еко форума на 

првом месту по одливу мозгова и да имајући то у виду не чуди број српских студената у 

иностранству. 

"Пре 100 година су Сицилија и Северна Ирска биле области у Европи које су имале највећу 

миграцију становништва, сада се људи тамо враћају. Ја се надам да ћете се ви, а не ваши 

потомци вратити и да ће број студената који су се вратили бити већи од броја оних који остану у 

иностранству", рекао је Поповић. 

Оснивач ОШИ Јован Ратковић рекао је да је 1997. године када је организација основана идеја 

била повезивање студената, али и допримос демократским променама у Србији. 

"Много нас се након 5.октобра вратило процес транзиције није готов и надам се да ће га нове 

генерације завршити. Није лоша ствар да студенти бораве у иностранству, али је важно да 

остану везани за Србију и наравно, ако је то могуће да се врате", рекао је Поповић.  
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Ратарима паре до краја године  
Аутор:Ј. Су. 

 

Србија испунила све услове за средства из ИПАРД фондова 
СВЕ препреке на путу ка средствима из европских фондова за аграр су отклоњене и нашим 
пољопривредницима би прве паре могле да стигну до краја године.  
Србија је испунила и последњи, четврти услов за добијање пара из ИПАРД фондова. 
Адаптација зграде Управе за аграрна плаћања је завршена, а самим тим је почела екстерна 
ревизија од стране надлежних служби Европске комисије. 
Миинистар пољопривреде Бранислав Недимовић рекао је да су учињени максимални напори 
како би се отклонили сви фактори који су блокирали ова средства, па ће до краја године бити 
расписан и први позив за добијање новца из ИПАРД фондова. 
Србији на располагању из овог фонда има 175 милиона евра. Тај новац већ годинама стоји због 
пропуста власти, а крајњи рок да се средства искористе је 2020. година. 
- Сарадња с Министарством пољопривреде одвија се у добром правцу - казао је Оскар 
Бенедикт, заменик шеф Делегације ЕУ у Београду. 
Да би добили новац из претприступних европских фондова, пољопривредници ће морати сами 
да обезбеде пројекат и новац за његову реализацију. Средства морају бити лична или из 
банкарских извора. И тек када се испуне сви услови из пројекта, пљопривредник може да 
добије повраћај новца, највише 50 одсто од уложених средстава. Ти пројекти не морају да 
испуне европске, већ је довољно да буду у оквирима државних стандарда.  
ЛАБОРАТОРИЈА 
ПОВОДОМ успостављања система рада Дирекције за националне референтне лабораторије, 
министар Недимовић је изјавио да су на том пројекту такође отклоњене све препреке за 
почетак рада лабораторије за испитивање квалитета млека и да се њено отварање очекује у 
децембру. 
 

 

ЦГ: Закон о раду свима по вољи  
Аутор:Б. РАДОСАВОВИЋ 

 

Нацрт новог "радничког устава" засада без озбиљних примедаба послодаваца и радника Црне 
Горе. Синдикалац Срђан Кековић: Уступци послодавцима не иду на штету радника 
Већ је протекао десети, од укупно 40 дана предвиђених за расправу о Нацрту закона о раду, 
или, како га радничка класа зове, "радничког устава". Расправа је, ипак, мало неуобичајена, 
макар за новинарску професију, јер су предлози наишли на позитивне коментаре послодаваца 
и синдиката, а озбиљније примедбе односе се једино на временско ограничење после ког 
послодавац мора радника да прими у стални радни однос, као и период застаревања 
потраживања. 
Примедбе и сугестије достављају се на адресу Министарства рада и социјалног старања. 
Изостали су округли столови, расправе које су биле пратеће приликом усвајања тог закона 
2008, али и током две измене овог закона у ранијем периоду. Само спорадично о овом акту 
изјашњавају се представници синдиката и удружења послодаваца. И, рекло би се да у овој 
почетној фази стоји једна оцена, да су у оба удружења задовољни решењима. 
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- Нацрт закона значајно је очувао наша права. У једном делу их је чак и поправио, у другом смо 
дали уступке послодавцима, али не на штету запослених - прокоментарисао је Срђа Кековић, 
генерални секретар Уније слободних синдиката. 
Делимично задовољство влада и у Унији послодаваца. Сузана Радуловић оцењује да је јавна 
расправа у току, па чека финалну верзију која ће бити предложена у Влади и разматрана у 
парламенту. 
Има, наравно, и оних који не подржавају решења која нуди садашња верзија. Пре свега зато 
што се уговор о раду продужава са две на три године. 
- Сматрамо да је шест месеци, а највише година, довољно да неки послодавац процени да ли 
запослени "заслужује" да добије уговор о раду на неодређено - коментар је Марине Вујачић из 
Удружења младих са хендикепом. 
У синдикату и Унији послодаваца тврде да је то решење боље од досадашњег. Тако Кековић 
подсећа да су према досадашњем закону послодавци имали могућност да са запосленим 
закључе уговор о раду две године на одређено. После тога, уместо да дају уговор на неодређено, 
они су имали праксу да их врате на Биро рада. 
- По истеку тог рока, ишао је у Агенцију за запошљавање, и то је било обично врзино коло - 
сматра Кековића. 
Радуловић појашњава да је успостављање одредбе закона да је рад на одређено ограничен на 36 
месеци добро решење, без обзира на то, како каже, да ли иде преко Агенције за запошљавање 
или послодавца. 
Нови закон о раду прописује и то да сва потраживања застаревају након четири године. 
- То смо прихватили зато што, на пример, радите 40 година и после тога имате неко новчано 
потраживање из прве године радног стажа. Кључно је да не застаревају она која се односе на 
здравствено и пензионо осигурање - поручио је Кековић. 
У Унији слободних синдиката сматрају похвалном одредбу да се се сачувају минули рад и 
општи колективни уговор. 
Примедбе на постојећи Закон о раду стизале су из Америчке привредне коморе. Њихов 
коментар најчешће се односио на продужавање уговора на одређено дуже од две године и на 
застаревање потраживања. Ако се имају у виду садашње одредбе, оба предлога тог удружења су 
прихваћена.  
ПРИМЕДБЕ МЛАДИХ СА ХЕНДИКЕПОМ 
За особе са инвалидитетом спорно је што се инвалидитет повезује са радном способношћу, што 
је још једно од решења у Нацрту закона о раду. 
- Проблем је што се особи са инвалидитетом након што је прогласе технолошким вишком 
смањује отпремнина на 12 просечних зарада - оцена је Марине Вујачић. 
 

 

 
 

Брнабић: Млади да се усавршавају у иностранству али и врате у Србију 
Извор:Танјуг 
 
Мисија владе да српским студентима пруже исте могућности које имају њихове колеге у Европи 
и свету, рекла је премијерка Србије 
Млади и образовани људи су један од најважнијих ресурса које Србија поседује и приоритет 
владе је да улаже у њих и обезбеди што боље услове и ресурсе за њихово усавршавање, 
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поручила је премијерка Србије Ана Брнабић у писму које је написала поводом прославе 20. 
година постојања Организације српских студената у иностранству. 
Она је навела да је и сама била студент у иностранству и да је свесна свих напора које студије у 
иностранству представљају за студенте и њихове родитеље. 
„Одлазак у иностранство омогућава стицање вредних знања и вештина, на том путу се отварају 
нови хоризонти и одувек сам подржавала младе који су били спремни да се упуте у непознате 
воде у циљу личног усавршавања и напретка”, навела је Брнабић. 
„Драго ми је да ОШИ у свом фокусу има и питање повратка, и моја врата су вам широм 
отворена за све предлоге по питању додатног унапређења положаја младих у дијаспори и 
проналажење начина за повратак младих у Србију. Ваше стечено знање је непроцењиво и 
желимо да пружимо могућности да се вратите у Србију и тако преносите знање које сте стекли”, 
истакла је Брнабић. 
Она је додала да је мисија владе да српским студентима пруже исте могућности које имају 
њихове колеге у Европи и свету. 
„Желим да вас уверим да ћемо свакодневно радити на унапређењу вашег положаја, али и на 
развоју могућности за усавршавање у Србији. Желимо да сваке године све мањи број студената 
жели да оде на студије у иностранство”, закључила је Брнабић. 
Потпредседник САНУ, Зоран Поповић рекао је да је Србија према извештају Еко форума на 
првом месту по одливу мозгова и да имајући то у виду не чуди број српских студената у 
иностранству. 
„Пре 100 година су Сицилија и Северна Ирска биле области у Европи које су имале највећу 
миграцију становништва, сада се људи тамо враћају. Ја се надам да ћете се ви, а не ваши 
потомци вратити и да ће број студената који су се вратили бити већи од броја оних који остану у 
иностранству”, рекао је Поповић. 
Оснивач ОШИ Јован Ратковић рекао је да је 1997. године када је организација основана идеја 
била повезивање студената, али и допринос демократским променама у Србији. 
„Много нас се након 5. октобра вратило процес транзиције није готов и надам се да ће га нове 
генерације завршити. Није лоша ствар да студенти бораве у иностранству, али је важно да 
остану везани за Србију и наравно, ако је то могуће да се врате”, рекао је Поповић. 
 

 

 

 
 

Мартиновић: Најмања незапосленост у последњих 25 година 
Пише: Данас Онлине 
 
До краја године очекује значајно смањење незапосланости , а било би добро када би она била 
11, 12 одсто, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић 
Он је гостујући у Дневнику РТС истакао да  је статистика на евиденцији Националне службе за 
запошљавање забележила најмању незапосланост од 1992. Године и да  очекује нижу стопу 
незапослености крајем другог квартала. 
- Крајем овог месеца биће званичних резултата, али сам сигуран да ће, што се стопе 
незапослености у другом кварталу тиче, она бити нижа. Најповољнија стопа незапослености 
била је 13 одсто крајем прошле године и очекујем сада да буде испод тога- навео је 
Мартиновић. Он је додао  да је статистика на евиденцији Националне службе за запошљавање 
забележила најмању незапосланост од 1992. године. 
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"На евиденцији је сада 638.000 незапослених. Последњих неколико година, тачније послење 
три, четири, бележимо позитивне трендове на тржишту рада", напоменуо је дирецтор НСЗЗ. 
Мартиновић је за РТС навео да  је први квартал увек најнеповољнији, а да у другом опада 
незапосленост чему доприносе и сезонски послови. 
Према његовим речима у летњим месецима смањење незапослености се осећа у пољопривреди, 
грађевинарству, трговини, угоститељству. Има доста рада на црно али има и пријава на 
обавезно социјално осигурање. Како је рекао  прошле године незапосленост је била 13 одсто. 
Он је истакао да до краја године очекује да се забележи значајно смањење незапосланости, а 
били би задовољни кад би била 11, 12 одсто. 
-  То би било охрабрујаће и показало би да смо на добром путу и да је оживело тржиште рада- 
рекао је Мартиновић и додао да је на евиденцији НСЗ има 900 људи из ИТ сектора. Како је 
објаснио људи се кратко задржавају на њиховој евиденцији и тржиште рада захтева ову струку, 
то је дефицитарно занимање. 
-  Успели смо да преквалификујемо око 1.440 лица у ИТ област – истакао је Мартиновић. 
 
 

Радници Гоше долазе 22. августа у Београд 
Пише: ФоНет 
 
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет 
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије. 
Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо 
владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме 
које до сада нису поштоване, поручили су радници Гоше. 
Они су навели да, и поред свих покушаја и прихватања разних обећања, нису успели да добију 
прихватљиво решење какво би довело до окончања штрајка и почетка рада. 
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада.  
  
 

 

  
 

За седам година минималац повећан само 35 динара 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Половином следећег месеца требало би да буде познато да ли ће бити промењена минимална 
цена рада у Србији, а по правилу, ставови послодаваца и синдиката се разликују.  
Наиме, већина послодаваца истиче да нема довољно простора да се минималац повећа, док су 
синдикати другачијег мишљења. Због тога се може очекивати да преговори социјалних 
партнера – синдиката и послодаваца – о повећању минималне цене рада неће бити нимало 
лаки нити једноставни.  
Да подсетимо, садашња минимална цена рада износи 130 динара по сату, а онима који раде за 
минималац та висина сатнице биће обрачунавана до краја године. Да ли ће се она мењати или 
не, биће познато ускоро, а по речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине 
Горана Милића, послодавци и синдикати који преговарају о висини минималне зараде у 
Србији требало би да постигну договор и изађу са заједничким предлогом до краја августа. У 
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супротном ће, као што се већ и дешавало, одлуку донети Влада Србије, најксасниеј до 15. 
септембра. 
По Милићевом мишљењу, повећање минималне зараде је нужно јер је садашња недовољна и за 
задовољавање основних егзистенцијалних потреба, а повећање произлази и из важећег Закона 
раду. 
– Законом о раду прописано је који се параметри узимају у обзир приликом утврђивања 
минималне зараде и потребно је само да се они поштују – каже Милић. – За сада још нема 
конкрентног предлога о томе колико би минимлана сатница требало да буде, али је сасвим 
сигурно да мора бити виша од 140 динара.  
Шта газде хоће 
Из одговора 100 послодаваца који су стигли у Унију послодаваца Србије о могућности да се од 
1. јануара наредне године повећа минимална цена рада, произлази да би о томе могло да се 
прича само под условом да се умање порези и доприноси за зараде и пооштри казнена 
политика за оне који послују у сивој зони. 
Уколико би се та два услова испунила, оценили су послодавци, могло би доћи до повећања, не 
само минималца већ и зарада запослених у приватном сектору. 
Минимална цена рада у Србији је од 2010. године до сада повећана тридесетак динара. Пре 
седам година минимална сатница била је 90 динара, а последња два месеца те године повећана 
је на 95 динара. Та цена рада важила је до јуна 2011. године, а потом је износила 102 динара. 
Ново повећање минималне сатнице, на 115 динара, уследило је у априлу 2012. године и она је 
важила до 2015. године, када је повећана на 121 динар по радном сату. По тој цени сатнице 
минимална зарада обрачунавана је до почетка ове године, од када је 130 динара по радном 
сату. 
С друге стране, ставови послодаваца, а на основу анкете коју је спровела Унија послодаваца 
Србије, показују да чак 68 одсто њих оцењује да се нису стекли услови за раст минималне цене 
рада. Од трећине послодаваца који сматрају да би минимална цена рада ипак требало да се 
повећа, готово половина указује на то да може бити десет динара више, односно да би 
минимална сатница могла бити 140 динара. За повећање минималне цене рада у највећој мери 
су газде које раде у Војводини и Београду. Послодавци из прерађивачког сектора, а посебно из 
металске индустрије, већином сматрају да минималац треба повећати, док су они који раде у 
трговинским делатностима против тога и истичу да се за пораст минималца у њиховој грани 
нису стекли услови. 
 

 

НСЗ: Најмање незапослених у последњих 25 година, ЕУ просек све 
ближи 
 
БЕОГРАД: На евиденцији Националне службе за запошљавање налази се 638.000 особа и то је 
најмањи број незапослених у последњих 25 година, каже директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић. 
Он је додао да је то за око 8,8 одсто мање него прошло године, те да се последње три, четири 
године бележе позитивни трендови на тржишту рада. 
Колика је званично стопа незапослености у другом кварталу, како каже, знаће се када 
Републички завод за статистику објави званичне резултате, што очекује да ће бити до краја 
месеца. 
Сигуран сам, према ономе што се сада бележи на евиденцији НСЗ у погледу броја 
незапослених, да ће у другом кварталу стопа незапослености бити значајно нижа и у односу на 
други квартал претходне године и ранијих година, рекао је Мартиновић за РТС. 
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Очекује да ће званични подаци за други квартал показати да је стопа незапослености нижа од 
13 одсто, јер би се на тај начин Србија приближила европском просеку који је испод 10 одсто.  
Појашњава да у другом и трећем кварталу сваке године стопа незапослености буде нижа због 
сезонских послова и напомиње да сада постоји велики број инвеститора који утичу и на 
трајније запошљавање људи. 
Прошла година завршена је са стопом незапослености од 13 одсто, а Мартиновић напомиње да 
би били задовољни да ову годину Србија заврши са стопом незапослености од 11, 12 одсто, како 
би се приближили европском просеку. 
То би нам показало да је тржиште рада оживело и да смо на добром путу, појаснио је он и додао 
да се на тржишту рада најмање задржавају ИТ стручњаци, да их тренутно на евиденцији има 
око 900 и да је добро што се организују преквалификације за ИТ. 
 

 
 

  
 

Радници Гоше најавили протест испред владе 22. августа 
Извор: Н1,Бета 

 

Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет 
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије.  
"Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо 
владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме 
које до сада нису поштоване", поручили су радници Гоше. 
Запослени у Гоши су у генералном штрајку од 28. марта ове године због неисплаћених зарада 
од 2014. године, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених књижица. 
Они траже помоћ од председника Србије Александра Вучића, премијерке Ане Брнабић и 
министра привреде Горана Кнежевића. 
"Поред свих покушаја и прихватања разних обећања нисмо успели да добијемо прихватљиво 
решење које би довело до окончања штрајка и почетка рада", наводи се у писму радника Гоше 
упућеном државном врху. 
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада. 
Гоша запошљава 358 људи и била је у власништву словачке фирме ЖОС која је ту фабрику 
почетком априла ове године продала кипарској компанији Лиснарт за 4,2 милиона евра. 
 
 

Брајковић: Плате у просвети најниже, али нико да их и повећа 
Извор: Н1  

 

Просечна плата у образовању је 42.280 динара, што значи да заостајемо за просеком 17 посто, а 
квалификациона структура у образовању је 80 посто висока стручна спрема, рекао је у Дану 
уживо Слободан Брајковић из Синдиката радника у просвети. Како је рекао, сви се слажу да су 
плате у просвети најниже, али нико не ради на томе да се оне и повећају. 
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"Ако упоредимо нашу плату са осталим буџетским корисницима, имамо мању плату од свих. 
Полиција на пример има просечну плату од 52.000 динара, што је 23 посто више од 
просветара", рекао је Брајковић и додао да је разлика између плата у просвети и осталих 
корисника из буџета око 30 одсто. 
"А то се све вуче из 2008. године када су све делатности које се финансирају из буџета добиле 
20 до 30 посто повећање плата. Кад смо ми дошли на ред, онда је нама премијер Мирко 
Цветковић рекао: 'Извините, вас има много и за вас пара нема'", објашњава Брајковић. 
Како је рекао, плате у просвети су све ниже, па у односу на 2006. годину, када су имали 580 
евра, сада имају око 320 евра просечну плату. "С том платом просветни радници не могу да 
преживе. И сви су се сложили да су у образовању плате мале, али никако да нам се оне и 
повећају", казао је Брајковић. 
"Сада су нам предложили закон о платама, који подразумева формирање платних разреда за 
све делатности које се финансирају из буџета. Да би се направили платни разреди, да би се то 
спровело у дело, треба неком да се смањи плата, да би се другима повећала. Други начин је да 
се у буџет убаци око 80 милијарди тако да ови с нижим платама добију повећање", рекао је 
Брајковић и додао: "У првом случају влада је рекла да неће ником смањивати, а у другом 
случају су рекли да они те паре немају". 
Брајковић каже да им је речено да ће се образовање финансирати из сопствених прихода. "Па 
ће мало да нам повећају финансирање из буџета...па су нам сада као повећали 10 посто. У 
просеку смо добили 4.220 динара", рекао је. 
Он сматра да просвета ни за 20 година неће моћи да стигне друге буџетске кориснике по 
платама. 
"Ми таворимо...Издвојили су образовање, здравство, културу и онда праве један закон који је 
јединствен...Али оно што није јединствено је цена рада - она је различита за све области, при 
чему је образовање опет најгоре прошло, суспендује се колективни уговор, у неким ситуацијама 
чак и Закон о раду...Ми се слажемо са законом, али тражимо исту цену рада", објашњава 
Брајковић. 
Војводић: Сви смо ми вишак за министра просвете 

Весна Војводић из Синдиката просветних радника Независност каже да су просветни радници 
"вишак" у сваком случају". 
"Министар је спремио 1.200 отпремнина за оне који се налазе на листи технолошких вишкова. 
Сви смо ми вишак Министарству просвете, јер је оно постало министарство пропаганде...Ми 
наставници смо вишак, јер често таласамо и кажемо да ствари не би смеле да иду овим 
током...Спочитава нам се да се боримо само за плате, али ми смо рецимо, били једни од оних 
који су зауставили накарадни систем пакета сексуалног васпитања, тако да се не боримо само 
за плате", рекла је Војводић. 
Она је оценила да је "све фарса и ништа што министар просвете каже није истина, а да је 
истина негде испод површине". 
Нисмо добили ни повећање које је министар обећао још 29. марта, а ништа нема ни од накнада 
за коришћење годишњих одмора из 2014. године. 
"Реч је о погрешном обрачуну Управе за трезор...И није овде прича о шићарском духу 
просветних радника, овде се ради о томе да је поткрадање и понижавање, такозвано 
'крадуцкање' од просветних радника добило институционални облик", рекла је Војводић и 
најављује тужбе. 
"Зар није ред да се министар појави и каже: нисам могао или нисам хтео...Поента није у томе да 
неко тужи и да добије 300.000 динара, ради се о истини и правди", рекла је Војводић. 
Нови предмети у школама да, али растеретити ђаке  

Брајковић сматра да је најављено увођење три нова предмета у школама "добра ствар", али да 
децу треба растеретити неких других садржаја. 
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"Наш 6. разред учи ствари које се у Немачкој уче у 8. разреду...Новине у школама су добре и ми 
се слажемо с њима, посебно са информатиком, али ђаци имају 32 часа недељно, треба их 
растеретити садржаја, па неке из основне школе треба пребацити у средње, а оне из средње на 
факултете", објаснио је Брајковић. 
Ту, како каже, највише коче заводи. "Они годинама седе и форсирају исте програме", каже 
Брајковић. 
О увођењу електронског дневника, Војводић каже да је идеја добра, али да је питање може ли 
се оно имплементирати у наш систем. 
 "И није флоскула - хоћете да уводите електронски дневник, а имамо школе које немају 
санитарни чвор. Школа у коју сам ја ишла има исти паркет и сада, када је похађа моја ћерка", 
каже Војводић и додаје да "неће електронски дневник бити нешто што ће уредити систем у 
нашем образовању". 
На питање да ли су синдикати за увођење школских униформи, Брајковић каже да просветари 
немају ништа против тога, али да се за те ствари морају да питају родитељи. 
"Они су ти који облаче ту децу, а њих ће то и финансијки да кошта, па је ред да о томе они и 
одлуче", каже Брајковић. 
 

 
 

 
 

Најмање незапослених у последњих 25 година, а ево ко НАЈБРЖЕ 
ДОБИЈЕ ПОСАО  
Извор:Танјуг 
 
На евиденцији Националне службе за запошљавање налази се 638.000 особа и то је најмањи 
број незапослених у последњих 25 година, каже директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић. 
Он је додао да је то за око 8,8 одсто мање него прошло године, те да се последње три, четири 
године бележе позитивни трендови на тржишту рада. 
Колика је званично стопа незапослености у другом кварталу, како каже, знаће се када 
Републички завода за статистику објави званичне резултате, што очекује да ће бити до краја 
месеца. 
- Сигуран сам, према ономе што се сада бележи на евиденцији НСЗ у погледу броја 
незапослених, да ће у другом кварталу стопа незапосклености бити значајно нижа и у односу 
на други квартал претходне године и ранијих година - рекао је Мартиновић за РТС. 
Очекује да ће званични подаци за други квартал показати да је стопа незапослености нижа од 
13 одсто, јер би се на тај начин Србија приближила европском просеку који је испод 10 одсто. 
Појашњава да у другом и трећем кварталу сваке године стопа незапослености буде нижа због 
сезонских послова и напомиње да сада постоји велики број инвеститора који утичу и на 
трајније запошљавање људи. 
Прошла година завршена је са стопом незапослености од 13 одсто, а Мартиновић напомиње да 
би били задовољни да ову годину Србија заврши са стопом незапослености од 11, 12 одсто, како 
би се приближили европском просеку. 
- То би нам показало да је тржиште рада оживело и да смо на добром путу - појаснио је он и 
додао да се на тржишту рада најмање задржавају ИТ стручњаци, да их тренутно на евиденцији 
има око 900 и да је добро што се организују преквалификације за ИТ. 
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Радници "Гоше" најавили протест испред Владе 22. августа 
Извор: Фонет 
 
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који штрајкују готово пет 
месеци, најавили су да ће 22. августа одржати миран протест пред зградом Владе Србије. 
"Позивамо раднике из других фирми да нам се придруже и помогну у покушају да приморамо 
Владу да реши наш проблем и проблем свих радника у Србији, поштујући све правне норме 
које до сада нису поштоване", поручили су радници Гоше. 
Они су навели да, и поред свих покушаја и прихватања разних обећања, нису успели да добију 
прихватљиво решење какво би довело до окончања штрајка и почетка рада. 
Радници тврде да су их напустили послодавац, синдикат и влада. 
 

  

 
УСКОРО повећање минималца?!  
Извор:Политика 
 
Најкасније до 15. септембра Социјално-економски савет требало би да с Владом договори нову 
минималну цену радног сата у Србији.  
Како показује анкета Уније послодаваца Србије, 68 одсто њих сматра да се нису стекли услови 
за повећање минималне цене рада (130 динара) од јануара 2018. године. Они који су се 
изјаснили да има основа за повећање, предлажу да она буде виша за свега 10 динара. 
Синдикати, очекивано, сматрају да има основа да цена иде од 145 до 207 динара, у зависности 
од тога да ли се узима у обзир просечна нето зарада или и просечна потрошачка корпа. 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, се изјаснио да ће они подржати 
повећање минималца, али ако дође до смањења неког од 500 парафискалних намета, који и 
овако оптерећују послодавце. 
- У реду је да до повећања дође, али не тако што ће сва оптерећења поново ићи преко леђа 
послодаваца. Тражили смо у више наврата да нас растерете плаћања измишљених такси којима 
се пуне касе локалних самоуправа, али и буџета, и ништа није урађено. Уместо тога добили смо 
да плаћамо још неке намете, а привредни раст није такав да би једно предузеће могло све то да 
поднесе. Послодавци зато предлажу да се цена радног сата повећа кроз раст неопорезивог дела 
зараде, умањење пореза и доприноса, смањење фискалних намета или кроз оштрију казнену 
политику за нелојалну конкуренцију и рад на црно - објашњава Атанацковић за "Политику". 
У прилог томе, Атанацковић наводи да смо на најнижем нивоу по цени радног сата, попут 
Македоније или Румуније. 
Другачије мишљење има Љубисав Орбовић који тврди да реалне основе за повећање 
минималне цене рада постоје и да очекује да се до 15. септембра договоре о минималној заради 
за наредну годину. 

http://www.ikragujevac.com/vesti/47075-uskoro-povecanje-minimalca.html
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- Повећање минималне зараде било би одлична смерница за раст минималних и зарада 
уопште, јер у Србији минималац прима више од 300.000 радника. Ако се узме у обзир да је 
минимална нето зарада око 36.000 динара, минимална цена рада требало би да буде 207 
динара. Ако би се узело 60 одсто од просечне нето зараде у мају, минимална цена рада била би 
163 динара. А ако бисмо у обзир узели 70 одсто од минималца потрошачке корпе, радни сат би 
се плаћао 145 динара - каже Орбовић. 
 

 

 
 

Председник синдиката „Неменске“ за Инсајдер: Наши стандарди 
безбедности су из неког другог времена... 
 
У последњих месец дана у фабрици „Милан Благојевић – Наменска“ из Лучана букнула су два 
пожара. Пожар који се десио 14. јула и у којем су страдала два радника испитују тужилац и 
надлежни државни органи, док је пожар 2. августа када су повређена још два радника 
окарактерисан као пожар „предвиђен технолошким поступком“. 
Након другог пожара, руководство фабрике „Милан Благојевић – Наменска" из Лучана и 
Самостални синдикат у фабрици изашли су са саопштењем које је изазвало критике јавности 
због тога што се у њему смрт два запослена релативизује наводима да се несреће догађају и на 
аутопутевима. У саопштењу су изнете критике на рачун медија због давања публицитета 
случају. 
Председник Самосталног синдиката у фабрици Зоран Бабић одговарајући на питања Инсајдера 
да ли сматра непримереним овакво саопштење у ситуацији када су два радника погинула, 
признаје да је оно „неспретно формулисано“. 
„Ја нисам био ту када је оно послато. Неки од мојих сарадника су то мало неспретно и несрећно 
формулисали“, каже Бабић за Инсајдер. 
Упитан да ли сматра проблематичним да синдикат који би требало да штити права радника 
изађе с таквим саопштењем и то заједно с руководством фирме у ситуацији када су два радника 
погинула на радном месту, Бабић одговара да не види ништа „страобално у томе“. 
„Трагедија се догодила у нашој заједничкој фирми. Природно је да онда дамо заједничко 
саопштење. Ја не видим шта је толико проблематично,“ каже председник синдиката за 
Инсајдер. 
Бабић је одбио да коментарише могуће узроке и пропусте током пожара у коме су страдала два 
радника, истичући да је истрага у току и да нема право да говори о томе. Ипак, он је признао да 
постоји несклад између опреме коју користе и 
безбедносних стандарда у фирми. 
„Наши стандарди о безбедности и заштитној 
опреми су из неког другог периода. Ја имам 
критички став према тим стандардима. Али 
када је реч о радницима, на нама је само да 
примењујемо стандарде. Оно што би било потребно и што постоји у свету може се набавити, 
али и даље остаје питање како ће се то уклопити у наше стандарде,“ каже Бабић. 

У фебруару ове године погинула су четири 

радника Техничко-ремонтног завода у 

Крагујевцу, а повређено је још 25 особа. И овај 

случај је и даље у предистражној фази. 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6210/Fabrika-Milan-Blagojevi%C4%87-Radnici-povre%C4%91eni-u-po%C5%BEaru-imali-za%C5%A1titnu-opremu.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6210/Fabrika-Milan-Blagojevi%C4%87-Radnici-povre%C4%91eni-u-po%C5%BEaru-imali-za%C5%A1titnu-opremu.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6198/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6198/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/3248/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/3248/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/3248/
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Без резултата истраге ни након месец дана 

Министар одбране Александар Вулин рекао је пре месец дана да ће формирати комисију која 
ће испитати све околности пожара у фабрици „Милан Благојевић – Наменска” у Лучанима. За 
сада, резултати истраге нису познати јавности. 
Новинари Инсајдера су послали питања Министарству да ли је Комисија утврдила које су 
процедуре прекршене у овом случају, као и ко је одговоран за пропусте, али одговоре нисмо 
добили до објаве текста. 
Подсетимо, до пожара 14. јула дошло је испред погона за производњу ракетних горива, а током 
приликом су тешко повређена два радника. Само два дана касније 55-огодишњи М.И. (55) је 
преминуо, док је његов колега подлегао повредама 3. августа, услед компликација. 
Током пожара који се десио 2. августа повређена су два радника, али њихови животи нису 
угрожени. 
Посао у наменској индустрији један је од најнебезбеднијих у земљи, јер се у процесу 
производње користе опасне материје као што су нитроцелулоза и нитроглицерин. 
Према писању медија, од 2000. године до данас погинуло је 20 радника наменске индустрије, а 
повређено је близу 60. У последњих десет година је било 14 незгода у фабрикама наменске 
индустрије. 
 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/5878/Dva-radnika-povre%C4%91ena-u-po%C5%BEaru-u-fabrici-Milan-Blagojevi%C4%87-Namenska.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/5900/Preminuo-povre%C4%91eni-radnik-fabrike-Milan-Blagojevi%C4%87--namenska.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/5900/Preminuo-povre%C4%91eni-radnik-fabrike-Milan-Blagojevi%C4%87--namenska.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6198/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6174/Dvoje-povre%C4%91enih-u-fabrici-Milan-Blagojevi%C4%87-u-Lu%C4%8Danima.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/6174/Dvoje-povre%C4%91enih-u-fabrici-Milan-Blagojevi%C4%87-u-Lu%C4%8Danima.htm

