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Прекинута производња у "Фијату" до 30. новембра  
Извор:Танјуг 

 

У фабрици ''Фијат Крајслер'' у Крагујевцу дошло је до паузе у производњи модела ''500 Л'', а 
председник синдиката Независност Зоран Станић потврдио је за Тањуг да то није ништа што би 
требало да брине 
БЕОГРАД - У фабрици ''Фијат Крајслер'' у Крагујевцу дошло је до паузе у производњи модела 

''500 Л'', а председник синдиката Независност Зоран Станић потврдио је за Тањуг да то није 

ништа што би требало да брине, и додао да је уобичајена пракса да се крајем године производи 

мање аутомобила. 

"Пред Нову годину се увек смањи производња јер се смањи и потражња, људи неће да купују 

аутомобил у октобру, новембру или децембру, да им се не би водио аутомобил као 2017. 

годиште", рекао је Станић. 

Додаје да то не значи никакве "нове трзавице са Фијатом" нити ће људи губити посао, већ је то 

једноставно праћење плана рада који је радницима предочен још пре четири или пет месеци, а 

којим је предвиђена мања производња, односно пауза у раду у септембру, октобру, новембру и 

децембру. 

"Исто је било и прошле године, сваки пут на крају године опадне производња баш из тог 

разлога", наводи Станић. 

Он је потврдио да производња након ове паузе, почиње поново у четвртак, 30. новембра. 

Радиће се у четвртак и петак, као и наредне две недеље у децембру, а пауза почиње поново од 18. 

децембра и трајаће до после Божића. 

Медији су данас пренели да је у Фијату дошло до прекида произиводње модела ''500 Л''.  

 

 

Ружић: Запослени у јавној управи у платним разредима у 2018.  
Извор:Танјуг 

 

Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић најавио је данас увођење платних 
разреда од наредне године за за више од 400.000 запослених у јавној управи широм Србије 
БЕОГРАД - Министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић најавио је данас 

увођење платних разреда од наредне године за за више од 400.000 запослених у јавној управи 

широм Србије. 

"Реформа система плата једна је од веома значајних. Близу смо да донесемо још три закона из 

тог сегмента реформи система плата и то ће се, надам се, догодити до краја ове године", рекао је 

Ружић новинарима. 

Према његовим речима, целе следеће године ће се "уподобљавати" платни разреди у односу на 

стручну спрему и специфичности у обављању одређеног посла, али је намера да се сву 

запослени подведу у јединствени, правичан статус, да се не би догађало да неко ко има 

идентичну стручну спрему и ради мање има већа примања. 
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"Дакле, то је намера, системски приступ и наравно да ће се односити на све у јавној управи", 

јасан је министар. 

Говорећи о броју запослених у јавној управи, Ружић каже да смо "у једном транзиционом 

периоду", као и да је реформом од 2013. доказано "да на веома одговоран начин држава може да 

спроведе рационализацију". 

У овој години, каже министар, тај број је испуњен, а очекује да кадровски план буде мера ствари 

и да у односу на финансијске могућности одреди број извршилаца на одређеним пословима, уз 

утврђивање приоритета и то ће, сигуран је, почети да функционише од 2019. 

"У идућој години биће спровођена рационализација, али која свакако неће бити линеарна, 

водиће рачуна о приоритетима и која ће такође дозвољавати нова запошљавања", рекао је 

Ружић.  

 

 

 
 

Мировић и Кнежевић отворили фабрику „Зопас“ у Кикинди 
Аутор:Е. Марјанов 
 
КИКИНДА: Италијанска компанија „Зопас” отворила је у Кикинди свој први погон у Србији за 

производњу различитих врста грејача, који запошљава око 430 радника, претежно жена.  

С компанијом је Град Кикинда потписао и нови уговор за изградњу друге фазе погона и 
процењују да ће већ за годину или годину и по имати око 1.000 запослених у фабрици. 
Врпцу испред модерне фабрике, изграђене само за годину на месту где је био објекат некадашње 
„Ауто-куће” пресекли су председник Покрајинске владе Игор Мировић, министар привреде 
Горан Кнежевић, председник компаније Ђанфранко Зопас и градоначелник Кикинде Павле 
Марков.   
– То је породична компанија, једна велика нова породица с више од 400 запослених – рекао је 
Мировић. – Надамо се да ће их бити још више у будућности и биће део укупне породице која се 
зове Србија.  
Он је изразио задовољство што што у погону раде претежно жене, које, како је рекао, другачије 

гледају на себе, посао и породицу него мушкарци. Мировић је истакао да Војводина са својим 

значајним потенцијалима може и мора брже да развија и зато је отварање погона италијанске 

мултинационалне компаније у Кикинди од изузетне важности. Председник Покрајинске владе 

је навео да је ефикасност у реализацији инвестиција нужна претпоставка за укупан економски 

раст, као и за раст те компаније, о чему сведочи и податак да је само за годину од старих објеката 

некадашње „Ауто-куће” изграђена модерна фабрика.   

– Овде на северу у Војводини важно је истаћи да у првих девет месеци имамо раст индустријске 
производње од готово осам одсто – казао је Мировић. – Растући су подаци и кад је реч о извозу, 
који је већи готово 20 одсто, а чија је вредност у односу на исти деветомесечни период прошле 
године достигла 3,7 милијарде евра. 
Он је истакао да је при том најбржи пад незапослености постигнут у Војводини и да је томе 
допринела и италијанска компанија „Зопас”.  
Министар Горан Кнежевић се захвалио свима који су учествовали у реализацији пројекта и 
успели да за тако кратко време отворе нову фабрику и покрену производњу. Он је рекао да је 
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циљ Влада Србије управо да се отварају фабрике и нова радна места и да ће Влада даље радити 
на унапређењу пословног амбијента и наставиће да подржава успешне компаније попут 
„Зопаса”. Он је навео и да је Италија у политичком и економском смислу један од најважнијих 
стратешких партнера Републике Србије. 
Кључ успеха 
Градоначелник Кикинде Павле Марков је истакао да је у питању заједнички пројекат компаније 
„Зопас” и Града Кикинде, да је реализован у рекордном времену и да је кључ успеха у 
партнерству с инвеститором. Он је рекао и да је Кикинда, по евиденцији коју води 
Министарство, проглашена градом који најбрже издаје грађевинске дозволе и да је ове године 
добила једну европску награду и низ националних. 
– Ми смо потписали и нови уговор са Зопасом да градимо нову фабрику и запослимо нове 
раднике. Процењујемо да ће већ за годину или годину и по број запослених у фабрици бити око 
1.000. То ће бити завршетак друге фазе, након чега ћемо започети и трећу фазу изградње с 
компанијом – истакао је Марков. 
– Само у 2016. години имали смо трговинску размену с Италијом која је вредела више од 3,7 
милијарде долара, а више од 600 италијанских фирми ради у Србији и запошљавају око 20.000 
људи – истакао је Кнежевић.  
Он је навео и да је у Србији стопа незапослености смањена с 26 одсто на 11,8, али да то није 
крајњи циљ јер Влада жели да је сведе испод десет процената и да се приближи развијенијем 
државама ЕУ.      
 
 

Бонусе прижељкује цео јавни сектор 
Аутор:Љ.Малешевић  
 
Сви пензионери у Србији су почетком месеца добили једнократну помоћ од 5.000 динара, као 

што им је и обећано. Но, приликом најаве за исплату боноса пензионерима, представници 

ММФ-а, али и српског Министарства финансија, најавили су да ће једнократну помоћ добити и 

неки запослени у јавном сектору.  

Тада није прецизирано колика би та помоћ могла бити нити ко ће је из јавног сектора добити. 
Новца у буџету за исплату једнократне помоћи или бонуса делу запослених у јавном сектору 
свакако има, али очигледно на нивоу Владе Србије још није постигнут договор ко ће га заправо 
добити . Економисти оцењују да ће ово остатити још неко време непознаница због чињенице да 
су у децембру по правилу расходи највећи и тек онда ће се заправо знати колико “вишка” новца 
у буџету има, па ће сходно томе бити утврђена и висина бонуса и број запослених у јавном 
сектору који може да га добије. 
Уколико, а очекује се да ће их бити, део запослених у јавном сектору и добије једнократну помоћ 
као што су је добили пензионери, то неће бити  први пут, јер је и 2015.године постојао вишак у 
државној каси па су запослени у просвети добили једнократну помоћ од 7.000 динара.  Прошле 
године једнократне помоћи за јавни сектор није било, а да ли ће ове она отићи у здравство или 
неку другу делатности, требало би ускоро да буде јасније. 
Економисти истичу да треба јасно разграничити најављено повећање плата наредне године у 
јавном сектору од боноса који се најављују. Наиме, бонуси – без обзира колики да буду – су 
једнократан издатак за буџет, док су увећане плате трајни трошак и њихов износ мора бити 
урачунат у буџет за наредну годину. Наиме, свако министарство у Влади Србије добиће средства 
у којима ће бити урачунат проценат повећања зарада у ресорном делу јавног сектора и на основу 
тога ће бити одређене плате запослених. 
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 Такође, могуће бонусе односно једнократну помоћ треба разликовати од такозване 13.плате, на 
коју право располажу само јавна предузећа која имају добит. Недавно је српска премијерка Ана 
Брнабић изјавила да ће запосленима у “Поште Србије” бити исплаћена 13.плата али из добити 
тог предузећа у 2016.одини. У саоштењу из њеног кабинета наведено је да Влада Србије уважава 
чињеницу да су плате у овом предузећу замрзнуте од 2011. године, као и да су запослени 
поднели терет мера фискалне консолидације започетих 2014.године. Како је реч о јавном 
предузећу које позитивно послује и редовно уплаћује новац у буџет Србије, донета је одлука да 
им буде исплаћена 13.плата из добити предузећа. 
Запошљавање у здравству, инспекцијама 
Управо због тога што ће у буџету за наредну годину , који би требало да се нађе пред 
посланицима Скупштине Србије већ наредне недеље, бити јасно колико је којем министарству 
новца за плате запослених додељено рачунајући ту и повећање зарада у јавној управи и бројним 
државним институцијама, најављује се да ће и од Нове године важити забрана запошљавања у 
јавном сектору. 
Коначна одлука биће донета крајем наредног месеца, али је већ сада јасно да ће због повећања 
минималца од 1.јануара наредне године и процената за који ће зараде у јавном сектору бити 
повећане, сва министарства морати добити више новца за ту намену. Но, већ сада је најављено 
да ће се број запослених повећати у здравству, и то само медицинских радника, као и у Пореској 
управи и Инспекторату за рад, јер је већ утврђено да ту недостају кадрови и да им је уредба о 
забрани запошљавања у јавном сектору била велика препрека да запосле оне који су нужни и 
без којих ти сектори не могу добро да функционишу. 
Како и нека друга јавна предузећа, мада има и оних са огромним губицима, позитивно послују и 
редовно уплаћују новац у српски буџет, не зна се ко ће све добити 13.плату. Јавна је тајна, а она 
се по правилу открива у јануару када Републички завод за статистику исказује просечну 
децембарску зараду, да многа јавна предузећа, али и неки други делови јавног сектора, својим 
запосленима дају увећане зараде . Неки их називају “божићницама” неки бонусима, неки 
13.платом, али их део јавног сектора свакако добије непосредно пред Нову годину.  И та , ма 
како се звала, додатна исплата је једнократни издатак за државну касу, али на њу право имају 
само они који раде у одговарајућем јавном сектору. Они који су запослени у праватном тешко да 
на било шта могу да рачунају. Свакако има приватника који својим радницима и на тај начин 
честитају предстојеће новогодишње и божићне празнике, али су они у Србији права реткост. 
  
 

 
 
Отворена фабрика "Зопас", посао за више од 400 људи 
Пише: Данас Онлине 
 
Министар привреде Горан Кнежевић свечано је данас отворио фабрику за производњу 
различитих врста грејача "Зопас" у Кикинди, у којој је запослено више од 400 радника. 
Министар Кнежевић, покрајински премијер Игор Мировић, градоначелник Кикинде Павле 
Марков и директорка "Зопаса" у Србији и Румунији Кармен Русмир, заједно су пресекли врпцу, 
чиме је и званично фабрика, вредна 2,4 милиона евра, пуштена у рад. 
Министар Кнежевић је истакао да је ово већ трећа фабрика у Кикинди која је отворена у 
последње три године. Према његовим речима, свака нова фабрика доприноси остварењу једног 
од најважнијих циљева Владе, а то је смањивање стопе незапослености. 
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„У последње три године стопа незапослености је пала са 26 на 11,8 одсто. Наставићемо да 
радимо на даљем смањењу незапослености, како би ту стопу свели на ниво испод европског 
просека“, рекао је Кнежевић. Говорећи о "Зопасу", инвестицији која је користила подстицаје 
државе, министар је рекао да ће се с том праксом наставити. 
„Наставићемо, финансијски и нефинансијски, да подржавамо овакве инвестиције“, рекао је 
министар. 
Кнежевић је навео и да ће Влада Србије наставити и даље да ради на унапређењу пословног 
амбијента, а огледало тог успеха је Дуинг бизнис листа Светске банке која по лакоћи пословања 
рангира 190 земаља света. 
„На Дуинг бизнис листи, напредовали смо за чак 48 места у последње три године“, истакао је он. 
Кнежевић је подсетио и да је „Зопас“ италијанска инвестиција, а Италија је, и у политичком и 
економском смислу један од најважнијих партнера Србије. Само у прошлој години, наводи он, 
спољнотрговинска размена је износила 3,7 милијарди долара, а око 600 компанија из Италије 
запошљава више од 20.000 људи у Србији. 
„Зопас“ групација је једна од водећих светских произвођача грејних елемената за кућну 
употребу, индустријских система и производа за специјалне индустријске намене. Присутни су у 
Србији, Румунији, Немачкој, Русији, Француској, САД, Бразилу, Мексику, Кини. Групација 
запошљава око 8.000 радника, а остварује пословни приход од око 710 милиона евра. 
 

 
„Нема слободних медија без слободних новинара“ 
Пише: Д. Ђ. 
 
У Регионалном центру за образовање у Смедереву одржан је округли сто под називом „Улога 
медија у унапређењу правне и социјалне државе“, преноси Подунавље.инфо. 
Поднаслов овог скупа, који је стајао на паноу поред организатора и уводничара, Драгане 
Чабркапе, председнице Синдиката новинара Србије, и Станка Црнобрње, члана Радне групе 
Министарства за културу и информисање за израду нове медијске стратегије, много је више 
говорио о проблему с којим се медији, поготово на локалу, суочавају; „Нема слободних медија 
без слободних новинара“. Јер, да би новинари били слободни треба да буде испуњено неколико 
услова, почев од тога, баш као и за све остале грађане ове државе, да могу да раде и да од свог 
рада живе. Медији и новинари од државе чак и не траже да им помаже, али не треба ни да 
одмаже, а она то управо чини неразумном регулативом, која више компликује него што решава 
проблеме, али и уопште односом према информисању, које власт често доживљава као свој 
богомдан сервис. Они који се у то не уклапају немају никакву шансу да опстану, што је за 
последицу имало да многи градови у Србији остану буквално без локалних информативних 
гласила. Колико ту може да помогне и нешто значајно промени усвајање медијске стратегије, 
које нам следи, отворено је питање. 
„Доношење ове стратегије је неопходно, хаотична слика на медијској сцени у Србији под хитно 
мора да се промени. Дали смо своје предлоге, а пре свих је успостављање социјалног дијалога. 
Новинари могу да раде слободно ако имају пристојне услове и редовне плате. То је европски 
стандард који јавно промовишу сви медијски послодавци али га у својој кући, под претњом 
отказа онима који желе синдикално да се организују – забрањују“, казала је Чабаркапа на скупу. 
Израда нове медијске стратегије за СИНОС је од судбинског значаја и зато излазак 
представника појединих медијских удружења и асоцијација из Радне групе у овом синдикату 
виде као опструкцију оних који су најодговорнији за овакво стање у медијима, урушавање 
професије и изузетно тежак положај новинара и медијских радника. СИНОС предлаже и да 
постојање синдикалне организације и колективног уговора код послодавца буде један од 
критеријума на конкурсу за суфинансирање пројеката у јавном информисању. Кад је већ о томе 
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реч, у СИНОС-у сматрају да се морају јасно прецизирати критеријуми за доделу буџетског 
новца, баш као и појам „медијски експерт“, којим се манипулише при формирању комисија које 
о расподели тих средстава одлучују. 
Највећи део проблема у медијима, пре свега локалним, настао је након што се из њих повукла 
држава. Учињено је то под изговором да је све условљено нашим путем у ЕУ, да то од нас „тражи 
Брисел“. Професор Станко Црнобрња тврди да то није тачно, да је као и у многим другим 
случајевима злоупотребљена мантра „Брисел тражи“, а да је у ствари подлегнуто притисцима 
моћних страних компанија које су имале свој интерес да се догоди шта се догодило, да се медији 
приватизују и, у великом броју случајева, пропадну. 
„Ниједна држава не излази из медија, ни у Европи, није тако ни у Америци, то је нонсенс, да 
држава нема уплив у информисање, што не изађе из здравства, што не изађе из школства? 
Друго је питање, који су начини и модели да се тај уплив државе регулише. Као што није 
нормално да сви медији буду државни тако није ни да све буде приватизовано, и то по сваку 
цену, Приватизација је код нас извршена, да тако кажем ’јако тврдо’, до те мере да су уништени 
медији, да смо дошли до тога да поједини региони у Србији немају гласила, никаква. Држави не 
би смело да буде свеједно да се таква пропаст настави и ту видим нашу улогу, да овом 
стратегијом дефинишемо неке ствари битне за опстанак и даље деловање медија“, објаснио је 
Станко Црнобрња шта очекује од усвајања овог документа. 
Радна група Министарства културе и информисања, чији је члан и Црнобрња, подсетимо, 
припрема нову медијску стратегију која би требало да уведе ред на медијској сцени и санира 
последице настале доношењем Закона о јавном информисању и медијима. Скуп који је одржан 
у Смедереву је део истоименог пројекта Синдиката новинара Србије, који је подржан средствима 
за суфинансирање пројеката из буџета града Смедерева за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања за 2017. годину. 
 

 

 
 
Радници Амазона у Италији и Немачкој зову у штрајк 
Извор:Бета/ АФП 

 

Радници Амазона у Немачкој и Италији позвали су на штрајк да би скренули пажњу на своје 
услове рада поводом "црног петка", дана огромних попуста на који стиже рекордан број 
поруџбина из целог света. 
"То је за нас најбољи дан да извршимо притисак на послодавца који нас годинама игнорише, а 
проблеми запослених, посебно здравствени, чести су у Немачкој као и у остатку света", рекао је 
портпарол главног немачког синдиката у услужним делатностима Томас Фос.  
У Немачкој се позив на штрајк односи на шест Амазонових локација, али је Фос навео да то 
"нажалост неће довести до потпуне парализе" немачких поруџбина. Синдикат окупља око 35 
одсто запослених у Амазону Немачка и захтева примену првог колективног уговора са 
америчким гигантом, фокусираног на здравље запослених.  
"Амазон се игра са здрављем својих радника, притиска их да раде више за мање времена а оцене 
учинка и надзор су стални, док је време за опоравак недовољно", саопштио је синдикат. 
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У Италији су радници дистрибутивног центра у Кастел Сан Ђованију данас штрајковали. 
Менаџмент Амазона Италија изнео је уверавања да остају "фокусирани на циљ што скорије 
испоруке клијентима на 'црни петак' и наредних дана".  
"Одржавамо контакте са представницима запослених и синдикатима а запослене охрабрујемо 
да коментаре, питања и бриге изнесу вођи тима", наводи се у саопштењу.  
Француски синдикат ЦГТ се није придружио штрајку.  
Прошлогодишњи "црни петак" је у САД оборио рекорд у онлајн продаји са зарађених три 
милијарде долара.  
 
 

Сименс преузима крагујевачки Милановић инжењеринг 
Извор: Реутерс/Бета 

 

Компанија Сименс најавила је да ће преузети српског произвођача делова каросерије за шинска 
возила, компанију Милановић инжењеринг из Крагујевца. 
Како је саопштено, пословна је тајна колико ће Сименс платити преузимање компанија која се 
специјализовала последњих година за производњу алуминијумских компонената за железничку 
индустрију.   
Закључење посла очекује се почетком 2018. године.   
Генерални директор Сименса у Србији Удо Ајхлингер рекао је да та компанија преузимањем 
компаније Милановић инжењеринг, ојачава своју светску мрежу производње у области 
железничке индустрије, као и позицију локалне компаније на српском тржишту.   
"Овом аквизицијом стекли смо оптималну позицију за будуће пројекте на конкурентном 
глобалном железничком тржишту. Сименс се ослања на знање које смо пронашли у Крагујевцу", 
казао је Ајхлингер.   
Како је рекао, захваљујући пословној сарадњи са Сименсом и савременим производним 
капацитетима којима располаже, крагујевачка фабрика ће у наредном периоду постати важан 
центар за производњу компоненти за шинска возила.   
Власник Милановић инжењеринга Братислав Милановић рекао је да долазак Сименса 
представља повратак индустрије у Крагујевац, а њему даје могућност да ради на даљем развоју, 
овођењу нових партнера и трансферу технологије у регион.  
Крагујевачка компанија је основана 2001. године а 2016. је забележила обрт од 15,3 милиона 
евра и тренутно запошљава око 430 радника. 
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СНИМАК КАО ДОКАЗ Погледајте како је бахата директорка "Поште" 
УХВАЋЕНА У ЛАЖИ  
Аутор:Ж. Јевтић 
 
Бахата директорка и потпредседница ПУПС Мира Петровић коју Влада не смењује, иако јој је 
истекао мандат и иза себе има неколико вишемилионских, а лоших уговора, ухваћена је и у 
лажи. 
Петровићева која је каријеру започела као секретарица лидера ПУПС Милана Кркобабића, а 
онда га прошле године и наследила на руководећој позицији у “Поштама Србије”, изнела је у 
јавност потпуно различите податке о уговору везаном за транспорт и обезбеђење новца и 
пензија. Овај уговор вредан преко два милиона евра она није желела да пружи на увид ни 
новинарима “Блица” ни осталим заинтересованим странама у јавној набавци. 
Да ли је и колико уштедела директорка судећи по изјавама не зна ни она сама. Такође није јасно 
зна ли, да ли га је она потписала или нека комисија. Око тајног уговора који је бахата 
директорка прогласила државном тајном има много нејасноћа међутим, последице 
Петровићкиних одлука су веома видљиве. 
Пензије су касниле. Новац грађана Србије се непрописно превози у возилима која не 
задовољавају техничке стандарде. Паре су допремане без довољне заштите и у кесама. 
Колико год да је Мира Петровић, директорка без адекватне стручне спреме уштедела, 72 или 24 
милиона, нажалост, грубо речено - не рачуна се. Она је посао дала фирми која има забрану 
учешћа на тендерима, а према последњим доступним подацима, јер у пореској није могуће 
добити одговор, фирма дугује за порез 41 милион динара. Поред непремостивих законских 
препрека, фирма не задовољава ни техничке ни законске услове. 
У случају да овај уговор за који је Мира Петровић лобирала и за који не зна ни колико је 
“уштедела” доспе на суд или међународну арбитражу, штету ће платити држава из буџета, 
односно новцем грађана Србије. 
Простестне шетње сваки дан до недеље 
Радници “Пошта Србије” су и данас у 17 часова окупљањем у Таковској улици код зграде 
предузећа кренули у још једну простетсну шетњу. Траса којом се кретала колона је: Таковска - 
Трг Никола Пашића - Теразије - Призренска - Зелени венац - Бранкова - Бранков мост - Ушће и 
назад. Радници ће сваки дан до недеље ићи у протестне шетње. 
Радници “Пошта Србије” међу којима има и суспендованих јер су се прикључили штрајку 
поручују да “Поште Србије” не припадају ни директорки нити њеној партији ПУПС већ свим 
грађанима Србије. 
- Позивамо наше суграђане да нам се прикључе. Ово није политички скуп већ борба за Поште 
која припадају свима нама. Ми од протеста и штрајка не одустајемо и присиљени смо да захтев 
за стручним директором морамо да изборимо на улици. Молимо суграђане уколико евентуално 
дође до застоја у превозу да имају разумевања - кажу за "Блиц" у Самосталном синдикату 
поштанских радника. 
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Ружић: Уводе се платни разреди за запослене у јавној управи  
Извор:Танјуг 

 

За више од 400.000 запослених у јавној управи у Србији наредне године биће уведени платни 
разреди, најавио је данас министар државне управе и локалне самоупаве Бранко Ружић. 
- Реформа система плата једна је од веома значајних. Близу смо да донесемо још три закона из 
тог сегмента реформи система плата и то ће се, надам се, догодити до краја ове године - рекао је 
Ружић. 
Према његовим речима, целе следеће године ће се "уподобљавати" платни разреди у односу на 
стручну спрему и специфичности у обављању одређеног посла, али је намера да се сви 
запослени подведу у јединствени, правичан статус, да се не би догађало да неко ко има 
идентичну стручну спрему и ради мање има већа примања. 
- Дакле, то је намера, системски приступ, и наравно да ће се односити на све у јавној управи - 
каже министар. 
Говорећи о броју запослених у јавној управи, Ружић каже да смо "у једном транзиционом 
периоду", као и да је реформом од 2013. доказано "да на веома одговоран начин држава може да 
спроведе рационализацију". 
У овој години, каже Ружић, тај број је испуњен, а очекује да кадровски план буде мера ствари и 
да у односу на финансијске могућности одреди број извршилаца на одређеним пословима, уз 
утврђивање приоритета и то ће, сигуран је, почети да функционише од 2019. 
- У идућој години биће спровођена рационализација, али која свакако неће бити линеарна, 
водиће рачуна о приоритетима и која ће такође дозвољавати нова запошљавања - рекао је 
Ружић. 
 
 

Радници "Поште" поново на улици: Завршили другу протесну шетњу 
од Таковске до Ушћа и назад  
Аутор:Ана Ристовић 
 
Незадовољни радници "Пошта" у 17 сати поново су се окупили испред зграде Главне поште у 
Таковској, одакле су се упутили у протесну шетњу до Ушћа и назад, са почетком у 18 сати. Они су 
заузели једну траку поред Скупштине Србије, а потом скренули на Теразије и у Призренску 
одакле су даље стигли до Бранковог моста. Пошто су га прешли, кренули су натраг истом трасом 
до Таковске, а око 19.20 пристигли су испред поште и најавили ново окупљање и шетњу сутра у 
17 сати. 
Они су протестовали и јуче, а најавили су наставак протеста све до недеље. Траса колоне је: 
Таковска - Трг Никола Пашића - Теразије - Призренска - Зелени венац - Бранкова - Бранков 
мост - Ушће и назад. 
Током јучерашњег протеста радници су позивали грађане да им се придруже јер, како кажу, 
"Пошта Србије не припада директорки или ПУПС, већ свим грађанима Србије". 
Захтеви радника су да се у предузећу изврши контрола трошења новца, да се уведе ред и 
коначно смени партијска директорка Мира Петровић, како би се на чело предузећа поставио 
стручан кадар. До сада је по налогу Петровићеве суспендовано чак педесетак радника који су 
дигли глас због проблема у предузећу. 
Неколико милиона евра издвојено је за низ катастрофалних уговора, о којима је "Блиц" писао у 
последња два месеца. Уместо истраге о малверзацијама Влада је чак изнова блокирала конкурс 
за избор директора "Поште",иако је потпредседници ПУПС Мири Петровић мандат истекао пре 
више од два месеца. 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/kako-je-potpredsednica-pups-ugrozila-penzionere-direktorka-poste-dala-posao-prevoza/bl3g5mg
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ОДРЕШИТЕ КЕСУ Плата од 500 евра МОТИВ ЗА ОСТАНАК у Српској  
Аутор:Маја Башић 
 
Све док се плате у реалном сектору буду кретале око 500 КМ привреда Српске ће се суочавати са 
масовним одласком квалификованих радника са ових простора. 
То поручују из Савеза синдиката РС, нагласивши да би било реално и оправдано да запослени, 
који у погонима носе процес призводње, буду плаћени најмање 1.000 КМ. 
Како каже потпредседник овог савеза за привреду Тане Пеулић, тако би се, бар на једно време, 
зауставио одлазак стручних радника из домаћих фабрика. 
– Основни мотив да те људе задржимо у погонима и у РС јесте да добију веће плате, и то за 
најмање дупло од оног што тренутно примају. Овде првенствено мислим на квалификоване 
зидаре, армираче, токаре, вариоце, браваре, односно људе који су мајстори свог заната и који су 
носиоци производног процеса – каже Пеулић. 
Најближи Словенија и Немачка 
Додаје да би већина њих радо остала у Српској, само кад би могли да живе од свог рада. 
– Међутим, са платом од 500 КМ они овде не виде никакву перспективу, због чега све масовније 
одлазе, углавном у Словенију и Немачку – истиче Пеулић. 
И министар финансија Зоран Тегелтија упозорава да се реални сектор суочава са проблемом 
одласка радника. 
– Привредници би морали да повећају плате у реалном сектору, које би требало да се 
приближавају зарадама у јавном сектору. Сви економски показатељи указују да за то има основа 
– рекао је Тегелтија. 
Отишла и нада 
Никола С. из Бањалуке, који већ деценију и по ради као зидар, каже да је изгубио сваку наду да 
ће раднику на овим просторима бити боље. 
– За најдаље месец дана одлазим у Словенију, где се плата зидара креће око 1.500 евра. Многе 
моје колеге такође су у фази тражења посла у иностранству, јер овде више немамо шта да 
тражимо – истиче наш саговорник. 
Привредници "нуде" 20 посто 
И из Уније удружења послодаваца РС више пута су нагласили да плате радника у привреди 
морају да буду веће. 
- Наше процене показују да ће плате у привреди у наредне три године бити повећане за око 20 
одсто. Услов за то је растерећење привреде, односно смањење пореза на плате, на којем 
инсистирамо већ неколико година. Крајње је време да се то учини – рекли су раније у овој унији. 
Њихова анализа је показала да око 80.000 радника у реалном сектору, од којих је половина 
запослена у прерађивачкој индустрији, ради за преко 200.000 пензионера, 120.000 
незапослених, 50.000 студената, око 200.000 деце и ученика, те за 80.000 радника у трговини и 
услугама и исто толико запослених у јавном сектору. 
Масовни одлазак  
Из БиХ је лане само у Словенију и Немачку званично отишло 7 пута више радника него 2013. 
године. 
Према подацима Агенције за рад и запошљавање БиХ, ове две државе су пре три године издале 
847, а у 2016. чак 5.857 радних дозвола. У Немачку углавном одлазе медицинске сестре, а у 
Словенију возачи, вариоци, зидари и многе друге занатлије. 
Од 2013. БиХ је напустило 150.000 људи, од чега је око 10 одсто отишло на основу добијених 
радних дозвола, а остали захваљујући рођацима и пријатељима. 
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Без панике: Пауза у производњи у Фијату уобичајена је пракса 
Извор:Курир.рс/Танјуг 
 
БЕОГРАД - У фабрици Фиат Крајслер у Крагујевцу дошло је до паузе у производњи модела 500 
Л, а председник синдиката Независност Зоран Станић потврдио је да то није ништа што би 
требало да брине, и додао да је уобичајена пракса да се крајем године производи мање 
аутомобила.  
"Пред Нову годину се увек смањи производња јер се смањи и потражња, људи неће да купују 
аутомобил у октобру, новембру или децембру, да им се не би водио аутомобил као 2017. 
годиште", рекао је Станић.  
Додаје да то не значи никакве "нове трзавице са Фијатом" нити ће људи губити посао, већ је то 
једноставно праћење плана рада који је радницима предочен још пре четири или пет месеци, а 
којим је предвиђена мања производња, односно пауза у раду у септембру, октобру, новембру и 
децембру.  
"Исто је било и прошле године, сваки пут на крају године опадне производња баш из тог 
разлога", наводи Станић. Он је потврдио да производња након ове паузе, почиње поново у 
четвртак, 30. новембра.  
Радиће се у четвртак и петак, као и наредне две недеље у децембру, а пауза почиње поново од 18. 
децембра и трајаће до после Божића.  
Медији су данас пренели да је у Фијату дошло до прекида произиводње модела 500 Л.  
 

 


