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"Медији да престану да пишу о прасићима и пијаним радницима" 
 
Београд -- Уједињени грански синдикат Независност и Савез самосталних синдиката Србије 
позивају грађане да на Међународни празник рада, 1. мај, дођу на протест у Београду 
ИЗВОР: БЕТА  
 
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић је казао да је 
слоган изабран јер је важно да млади остану у Србији и да људи почну да живе од бољих 
зарада. Он је казао да ће све учинити да се остваре захтеви које траже и истакао да медији треба 
да престану да за 1. мај информишу о "роштиљима, прасићима и пијаним радницима". 
  
Председник СССС Љубисав Орбовић је казао да је слоган овогодишњег протеста "Да плате 
устану, а млади остану", с акцентом на зарадама, бољем стандарду и заустављању одласка 
младих из Србије.  
 
Протест ће почети у подне на Тргу Николе Пашића, одакле ће поворка преко Теразија до 
Народне скуштине, где ће изнети захтеве, а затим Улицом Кнеза Милоша отићи до Владе 
Србије.  
 
Траже отварање квалитетнијих и безбеднијих радних места, заустављање нетранспарентне 
расподаје ресурса, повећање зарада, независност судства, борбу против корупције, приступ 
јавним информацијама и постојање независних медија, као и измену Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању.  
 
Орбовић је рекао да је на протест позван министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић и да се нада његовом доласку.  
 
Орбовић је изјавио да је циљ да на протест дође око 5.000 људи.  
 
Позвани су сви синдикати, сви грађани Србије, млади, незапослени, запослени и пензионери.  
 
Орбовић је додао да ће за 1. мај у Београду бити и један "веселији скуп", од 14 часова, на Ади 
Циганлији, где ће наступити "Дисциплина кичме". 
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Првомајска протестна шетња: Да плате устану, а млади остану 
Аутор текста:Маја Ђурић 
 
Два репрезентативна синдиката УГС Независност и Савез самосталних синдиката 
Србије (СССС) организоваће Првог маја на Тргу Николе Пашића у 12 часова 
протестну шетњу под слоганом "Да плате устану, а млади остану". 
Протстна шетња проћи ће поред Дома омладине, преко Теразија, па до Дома Народне 
Скупстине, где ће се представници синдиката обратити посланицима, а потом ће отићи до 
Владе где ће одрзати говор и обратити се и представницима Владе. 
Из синдиката поручују да слоган протестне шетње најбоље показује за шта се залажу. 
"Акценат је на бољим зарадама у Србији, које би требало да зауставе одлив младих, јер је према 
проценама око 30.000 младих напусти земљу, што је огроман број људи. Нажалост, овде није 
само у питању висина зарада него и квалитет рад, услови за рад, могућност младих да заснују 
породицу. Ове године је протест усмерен у том правцу, али и на заштиту свих запослених у 
Србији", рекао је председник СССС Љубисав Орбовић 
Из синдиката кажу да су на протест позвани и представници Уније послодаваца, али и 
министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Наводе да питања за која се залажу нису питања која треба да брину синдикате, него и 
послодавце, али и да су то, како кажу, питања број један за државу. 
Председник УГС Независност каже да је велика ствар што на протестну шетњу излазе два 
велика репрезентативна синдиката и да нада да ће се у наредном периоду формирати један 
велики заједнички синдикални покрет у Србији. 
"Дубоко верујемо да не постоји ниједан захтев синдиката, а да ти није у корист бољег живота 
грађана и грађанки Србије. Слоган је једноставан, али показује две важне ствари: да би млади 
остајали и не би живели у друштву партијског запошљавања и у партијском клијентелизму, 
плате морају да устану! Ко ове наше несретне раднике није преварио за последњих 30 година, 
ми из синдиката морамо да уложимо огроман труд да би они поверовали да ће некада бити 
боље", рекао је Зоран Стојиљковић. 
Из синдиката поручују да ће се за своје захтеве борити солидарно - запослени, млади, стари, 
незапослени - и да ће одговоре на захтеве тразити од власти. 
 

Привредницима у Србији за опрему 556 милиона динара 
Аутор текста:Бета 
 
Министарство привреде Србије објавило је јавни позив за програм бесповратне 
помоћи малој привреди за куповину нових машина и производне опреме, укупне 
вредности 556 милиона динара. 
"Уважавајући потребе привреде, ове године је дуплиран максималан износ гранта који једна 
фирма може да добије за куповину опреме, са 2,5 милиона на пет милиона динара. Такође, 
привредницима је омогућено да конкуришу за овај програм без обзира да ли су већ били 
корисници државних средстава по неком другом основу или програму у претходном периоду", 
наводи се у саопштењу.  

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Банке које ће кредитирати набавку машина и опреме неће тражити друга средства обезбеђења 
осим залога на купљену робу, навело је министарство.  
При набавци опреме, бесповратна средства чине 25 одсто укупне вредности, учешће самог 
предузетника је пет одсто, а још 70 одсто кредит партнерских финансијских кућа за који је 
речено да је повољан. Програм се спроводити у сарадњи с пет банака и једном лизинг кућом: 
Поштанском штедионицом, Кредит агрикол банком, Халкбанком, Еуробанком, Прокредит 
банком и Рајфајзен лизингом.  
Тим пограмом је 2017. било обухваћено 425 захтева привредника од којих је одобрено 396. 
Њиховом реализацијом у наредне две године биће запослено 1.630 људи, додало је 
Министарство привреде.  
За тај програм највише су заинтересована предузећа која се баве прехрамбеном производњом, 
грађевинским и производима металних конструкција, намештаја, предмета од папира и 
картона, текстила и одеће, прерадом дрвета, гуме и пластике, штампањем.  
 

Радници Мањети Марелија: Или договор или генерални штрајк 
Аутор текста:Маја Ђурић 
 
Менаџмент фабрике "Мањети Марели" из Крагујевца, која производи бранике за 
фиат 500Л, анексом новог колективног уговора радницима забрањује да 
организују штрајк у наредне три године, а из Самосталног синдиката фабрике за 
Н1 кажу да су радници одбили потписивање, како кажу, "срамног" предлога 
менаџмента. 
Потпредседник Самосталног синдиката "Мањети Марели", Зоран Миљковић изјавио је да ће 
радници предузети најрадикалније синдикалне мере и да ће ступити у генерални штрајк, 
уколико се до петка не постигне договор са менаџментом компаније и радницима не понуди 
нови колективни уговор. 
Најава генетралног штрајка долази свега неколико дана уочи преласка фабрике "Мањети 
Марели" у власништво групације Фијат Крајслер аутомобили Италија, а радници траже да 
добију идентичан колективни уговор као и запослени у ФЦА. Захтевају да се из анекса уговора 
избаци део који забрањује штрајк. 
Из Самосталног синидката подсећају да су у фабрици у последњих годину дана одржалии два 
штрајка, у фебруару 2017. и други у марту 2018. када су са менаџментом "Мањети Марели" 
договорили да ће имати идентичне економске и професионалне услове као и радници у ФЦА, 
али наводе да тада нису били обавештени да ће постојати било какав услов. 
"Мањети Марели " требало би од 1. маја 2018. да постане део групације ФЦА. Фијат је 
преузимање једне од три “Мањети” фабрике у Крагујевцу и то оне за производњу 
аутомобилских браника, започео у октобру прошле године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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Синдикалци ће тражити „да плате устану, а млади остану” 
Аутор: С. Ступарушић 

 
Представници два синдиката су поручили да би радници за Први мај требало да покажу 
решеност да остваре своје захтеве, а не да роштиљају широм Србије 
 
Поводом Међународног празника рада Првог маја Савез самосталних синдиката Србије (СССС) 
и Уједињени грански синдикати „Независност”, здружено позивају  све грађане и грађанке 
наше земље, запослене и незапослене, младе и пензионере да протестном шетњом у Београду 
искажу своје захтеве. 
– Овогодишњи слоган протеста је „Да плате устану, а млади остану” са акцентом на зарадама и 
бољем стандарду који би зауставио одлазак омладине из Србије. Према подацима које имамо 
годишње нас напусти 30.000 младих људи, наше деце –  рекао је председник СССС Љубисав 
Орбовић и додао да су на протест позвани министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић и представници Уније послодаваца. 
 

Трећина буџета и даље за исплату пензија 
 
Учешће пензија у БДП-у пало на 11 одсто, што је боље од захтева Међународног монетарног 
фонда 
Аутор: Ј. Петровић Стојановић 
 

 
Наплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање наставља да расте, а приходи из ре-
публичког буџета за исплату пензија да се смањују. Тако је било и у прошлој години када је уче-
шће прихода од наплате доприноса износило 68,6 одсто, што је више него у 2016. када је било 
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64,5 процената и највише од 2008. године, показује финансијски план Фонда ПИО за прошлу 
годину. 
Бољом наплатом доприноса покривеност расхода за ПИО повећана је у односу на 2016. годину 
с 66,5 на 71 одсто, што је највише у последњих 20 година. Од доприноса за ПИО наплаћено је 
397 милијарди динара, док је држава пребацила за исплату пензија 184,6 милијарди динара 
или 31,26 одсто укупних средстава. 
 

Сакс: Постајемо највећи послодавац у Србији, 11.000 запослених 
 
НИШ – Компанија Леони отвара данас у Нишу нови производни погон, под чијим кровом ће 
посао наћи 1.125 радника, а генерални директор Клеменс Сакс истиче да су досадашње 
инвестиције Леонија у Србији достигле 75 милиона евра, и - најављује нове. 
Када следеће године заврше изградњу нове фабрике у Краљеву, овај произвођач оптичких 
влакана и каблова постаће највећи послодавац у Србији са више од 11.000 запослених. 
Данашњим отварањем новог погона у Нишу завршава се задња фаза изградње ове Леонијеве 
фабрике, каже генерални директор те компаније у Србији за Танјуг. 
„Отварамо у Нишу око 20. 000 квадрата производних погона, а када завршимо са 
инвестицијом у Краљеву, укупно ћемо имати 110. 000 квадрата производних погона у Србији и 
запошљаваћемо између 11 и 12 хиљада људи”, каже Клеменс Сакс. 
Од када је Леони отворио своју прву фабрику у Прокупљу 2009. године, затим 2014. у 
Малошишту у општини Дољевац, а прошле године у Нишу, у републички буџет су по основу 
различитих такси и пореза уплатили 130 милиона евра, подсећа Сакс и поручује да ће будућа 
краљевачка фабрика бити њихова највећа инвестиција у Србији. 
Фабрика ће имати, каже Сакс, 45. 000 квадрата, са још 20. 000 квадратних метара пратећег 
садржаја, а у њој ће посао добити 4. 000 радника. 
Са изградњом комплекса у Краљеву, чија је укупна вредност 60 милиона евра, кренуће се у 
септембру или октобру ове године, а у јануару и фебруару наредне године очекује Сакс да буде 
завршено око шест хиљада квадрата погона, док ће цела инвестиција бити заокружена на крају 
2019. године завршетком комплетне изградње. „Бићемо највећи произвођачи и добављачи, али 
је за мене много важније, што је иначе мото наше компаније, да будемо најбољи послодавац у 
Србији”, поручује Сакс и поносно истиче да је нишка фабрика „лансирала” јединствен дизајн 
кантина за запослене у целој Леони Групи која иначе има 93 фабрике широм света. 
На питање Танјуга, може ли се очекивати и изградња пете фабрике у Србији, Сакс каже да не 
може да прича о томе у овом моменту. 
„За мене је било изненађење када је Леони одлучио да гради четврту фабрику, али на основу 
чињеница да Леони ради добро у Србији и да глобално снажно растемо, тренутно паралелно 
градимо шест фабрика у свету, укључујући Србију, у Мексику, Кини, Бугарској, Тунису и 
Парагвају”, објашњава генерални директор Леонија. 
Компанија Леони, чије је седиште у Нирнбергу, у Немачкој, има 93 фабрике у 31 земљи. 
Само у прошлој години имала је приход од 4,9 милијарди евра од продаје, док је у Србији у 
2017. остварила извоз у вредности од 145 милиона евра и налази се на листи 10 највећих 
извозника у нашој земљи за протеклу годину. 
Вредност досадашњих инвестиција у Србији овог глобалног произвођача жица, оптичких 
каблова и компоненти за аутоиндустрију, износи 75 милиона евра, а до сада су запослили више 
од шест хиљада радника у нашој земљи. 
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић каже да се отварањем новог погона у Нишу, иначе, 
површине веће од два фудбалска терена, заокружује изградња тог комплекса. 
Он подсећа да предстоји завршетак радова на изградњи још три велике фабрике до краја лета у 
том граду, Џонсон Електрика, филипинске компаније ИМИ и аустријског Цумтобела. „До краја 
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лета ћемо завршити укупно четири нове фабрике у Нишу, укључујући Леони, а све ове фабрике 
у Нишу треба да отворе седам хиљада радних места”, каже Булатовић за Танјуг. 
Објашњава да ће посао у овим компанијама наћи значајан број високообразованих младих 
људи и подсећа да је протекле две године незапосленост у Нишу са око 33.000 људи смањена 
на 27. 300. 
„Држава се није задржала само на отварању нових радних места, већ улаже и у подршку 
образовању, па у наредна два месеца очекујемо почетак изградње Научно-технолошког парка у 
Нишу вредног 1,8 милијарди динара, као и реконструкцију и санацију зидина Нишке тврђаве и 
улагање у културу од око 100 милиона динара”, каже Булатовић. (Танјуг) 
 
 

 
 

Синдикати окупили свега 90 поштара 
Ј. Ж. С.  
 
Руководство јавног предузећа "Поште Србије" тврди да су све пошиљке уручене 
 
НА протестима организованим међу запосленима у предузећу ЈП "Поште Србије" на 
територији целе земље било је свега 90 учесника. Ово су информације добијене од надлежног 
организационог дела предузећа, пошто званичне податке од организатора протеста 
руководство до јуче поподне није добило. 
Синдикати овог предузећа су прекјуче, због, како кажу, све лошијег материјалног и радно-
правног положаја запослених, непоштовања закона и синдиката као социјалног партнера, 
одлучили да поново ступе у протест испред главних поштанских центара у Новом Саду, Земуну 
и Нишу. Међутим, одзив поштара био је прилично лош, а у "Пошти" тврде, да није било 
прекида процеса рада. 
 
- Све пошиљке су примљене, прерађене и уручене корисницима у законом предвиђеним 
роковима - кажу у предузећу. - Поштански саобраћај несметано функционише. Са синдикатима 
се континуирано води социјални дијалог, а њихов основни захтев је побољшање материјалног 
положаја запослених. 
Руководство тврди да материјални положај запослених у "Пошти" свакако није на завидном 
нивоу, али не може се говорити о угрожености последњих месеци. Управо супротно, њихови 
захтеви упућују на незадовољство које траје годинама уназад. 
- Просечно исплаћене зараде запослених у ЈП "Пошта Србије" износе од 34.681 динара за 
неквалификоване раднике до 63.456 за запослене у високој стручној спреми - кажу у "Пошти". 
Зоран Павловић, председник Самосталног синдиката поштанских радника Србије потврдио је 
за "Новости" да је протесту присуствовало неколико десетина запослених. Они су пријавили 
окупљања од 24. до 27. априла у периоду од 18 до 23 часа, али, по свему судећи, због малог 
одзива она ће бити отказана. 
НЕУСПЕЛИ ПРОТЕСТИ 
ПОШТАРИ су и крајем марта организовали протестну шетњу у центру Београда незадовољни 
својим материјалним положајем. Они су тада своје захтеве уручили Влади Србије. Такође су се 
окупљали и у октобру прошле године испред Главног поштанског центра у Земуну, али без 
већег успеха. 
 



9 

 

 

ПРОТЕСТ РАДНИКА: Просветари траже јединствене платне разреде  
Танјуг  
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије протестовали су данас 
испред Владе Србије са захтевом за увођење јединствених платних разреда и 
повећање плата у овој години два пута по 10 одсто 
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије протестовали су данас испред Владе 
Србије са захтевом за увођење јединствених платних разреда и повећање плата у овој години 
два пута по 10 одсто. 
Председница тог синдиката Јасна Јанковић рекла је да се предлогом Закона о запосленима у 
јавним службама просвета нашла у осмом платном разреду, где је напредовање тако 
постављено да би највећа плата могла бити мања него што је сада. 
"Ако усвоје да платни разреди буду онакви какве су их они сада замислили, очекујте од 1. 
јануара наредне године мање плате", рекла је Јанковић на протесту. 
Унија тражи и да се запосленима у просвети исплате и четири Светосавске награде, као и да се 
исплате дуговања запосленима који су уносили податке у базу података Доситеј. 
У школама чланицама тог синдиката данас није било прекида наставе, ни скраћења часова. 
Након протеста испред Владе Србије чланови Уније прошетали су до Министарства просвете. 
Током протеста био је заустављен саобраћај у Немањиној улици, док се у Улици кнеза Милоша 
отежано кретао.  
 
БРНАБИЋ: ПРОСВЕТА И ДАЉЕ ПРИОРИТЕТ ВЛАДЕ СРБИЈЕ 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће просвета и даље бити приоритет Владе 
Србије. 
"Ми смо указали у годинама иза нас да је просвета апсолутни приотритет. У мом еспозеу и 
свему што смо радили недвосмислено је јасно да су просвета и образовање приоритети", казала 
је Брнабић новинарима. 
На питање о данашњем протесту наставника испред Владе Србије и њиховом захтеву за 
повећање плата у овој години, два пута по десет одсто, казала је да је просвета од 2014. када су 
уведене мере фискалне консиолидације, имала највеће повећање плата, укупно око 20 одсто. 
"Ми ћемо наставити тим путем. Просвета ће наставити да буде приоритет. Било би неозбилно 
да у овом теренутку причамо о процентима", рекла је Брнабић. 
Она је истакла да је важно да се иде даље у реформи система плата и да се људи награђују по 
квалитету посла који обављају, као и учинку. 
"То је реформа од које нећемо одустати", рекла је Брнабић. 
 
 

Српски радник по немачким условима 
В. Н.   
 
Компаније из Србије сваке године могу да пошаљу најмање 2.770 запослених на 
рад у Немачку, трећина су грађевинари. Наши послодавци имају обавезу да се 
придржавају не само домаћих закона већ и оних који важе у Немачкој 
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ПОСЛОДАВЦИ из Србије сваке године могу да пошаљу своје раднике на рад у Немачку. 
Годишња квота се није мењала последњих десет година и износи 2.770 деташираних 
запослених. Од тог броја, 1.080 запослених је из потконтингента - грађевинарства. 
Закључком Владе Србије и решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Привредној комори Србије је поверено распоређивање на предузећа утврђеног 
максималног броја деташираних запослених у Немачку. Комора издаје сагласности за доделу 
контингента запослених по основу уговора о извођењу радова у Немачкој, али и води 
евиденцију о расподели контингента и контролисање његовог коришћења. 
- За учешће у расподели утврђеног максималног броја деташираних радника може да се 
пријави привредни субјект чије је седиште у Републици Србији и који је регистрован за 
обављање делатности за које се распоређује контингент запослених и који има регистровано 
представништво, односно пословну јединицу у Немачкој - објашњава Наташа Кецман, 
руковдилац Центра за пружање услуга, сервисе и пакете производа ПКС. - Услов је да 
представништво послује у складу с прописима Немачке. Довољно је да има потврду надлежног 
органа у Немачкој да је покренуло поступак отварања представништва, односно пословне 
јединице. 
Профили 
Утврђени контингент за запошљавање садржи основни контингент и потконтингент за 
грађевинарство. Поред грађевинаца, по овом споразуму могуће је упутити у Немачку и 
изолатере, молере, електричаре и друге запослене из фирми чија делатност прати 
грађевинарство. 
БРОЈКЕ 
598 сагласности издато до 31. марта ове године  
 
1.200 дозвола се очекује до краја деташманске године 
Према подацима Привредне коморе Србије, од 1. октобра 2016. до 30. септембра 2017, што је 
једна деташманска година, издато је укупно 928 сагласности за упућивање српских 
грађевинаца у Немачку. За првих шест месеци ове деташманске године (период од 1. октобра 
2017. до 31. марта 2018.) већ је издато 598 сагласности. 
- Ако се овај тренд настави, до краја деташманске године биће издато око 1.200 сагласности - 
каже Наташа Кецман. - Важно је напоменути да Привредна комора Србије сагласности за 
упућивање запослених у иностранство издаје бесплатно.Привредна комора Србије од бироа за 
рад Немачке редовно добија информације о потврђеним квотама на основу већ издатих 
сагласности, као и месечну статистику искоришћења укупне квоте Србије. 
 
Искоришћеност 
До 2015. године наши послодавци нису успевали да искористе одобрене квоте. Искоришћеност 
није премашивала 66 одсто. 
- Укључивањем Привредне коморе Србије 2015. године, просечно месечно искоришћеност 
квоте расте, и за првих шест месеци ове деташманске године износи чак 83 одсто - каже 
Наташа Кецман. - Напомињемо да ово не значи да је преостало још свега 17 одсто квоте, јер се 
искоришћење квоте сваког месеца рачуна од почетка. До раста искоришћености квоте је дошло 
захваљујући активностима Привредне коморе Србије на повезивању српских и немачких 
компанија, као и пружању информација и подршке домаћим фирмама приликом реализације 
уговора о извођењу радова. Такође, у сарадњи са немачким бироом за рад, Привредна комора 
Србије организује редовне годишње радионице за деташманске фирме, где привредници у 
директном разговору с представницима бироа за рад могу да разреше све недоумице у вези са 
упућивањем запослених на немачка градилишта. 
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Приликом упућивања запослених у Немачку, српски послодавци су дужни да се придржавају 
како домаћих тако и немачких закона. У Србији је за њих најважнији Закон о условима за 
упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, којим је, између 
осталог, прописано и да послодавац запосленом мора обезбедити зараду која не може бити 
мања од гарантоване минималне зараде у Немачкој, прописано здравствено, пензијско и 
инвалидско осигурање, као и смештај и исхрану по немачким стандардима. 
 
 
Квалификовани 
ШИРЕ КРУГ 
 
Споразум о упућивању запослених на основу уговора о извођењу радова засада постоји само с 
Немачком и само за грађевинску индустрију и пратеће грађевинске делатности. Имајући у виду 
изузетно позитивну реакцију привреде, Привредна комора Србије планира покретање 
иницијативе за закључивање сличних споразума и са другим државама, како би се додатно 
подстакла привредна сарадња и унапредио српски извоз. 
- Када упућују српске запослене на немачка градилишта, партнер српских компанија може да 
буде фирма са седиштем у Немачкој или некој другој земљи Европске уније - објашњава 
Наташа Кецман. - Једини услов је да се грађевински радови изводе у Немачкој. По правилу, 
партнер у Немачкој не може да буде из јавног сектора, као ни градови и општине, нити то могу 
бити физичка лица. Немачки биро за рад дозволе за рад претежно издаје квалификованим 
запосленима, док се запосленима без стручне квалификације и помоћним радницима дозвола 
за рад издаје уколико је то неопходно за извођење радова, и то највише до 10 одсто укупно 
ангажованих запослених. 
Дозволе за рад се издају на одређено време, односно на период трајања грађевинских радова 
који је предвиђен уговором о извођењу радова између српске и немачке фирме. Максимално 
важење дозволе за рад по правилу је две године. Циљ Привредне коморе Србије је да се 
постојећа квота за Србију у потпуности искористи, чиме домаћој грађевинској индустрији 
обезбеђујемо знатан прилив средстава и ширење на инострана тржишта. 
Дигитално 
Како би својим чланицама уштедела време и новац за процедуре које прате упућивање 
запослених у иностранство, Привредна комора Србије је дигитализовала услугу издавања 
сагласности за упућивање запослених на немачка градилишта. 
 
- На овај начин, брзо и једноставно, електронским подношењем захтева и пратеће 
документације, српски привредници могу без изласка из канцеларије добити сагласност која је 
неопходна приликом захтевања дозволе за рад у немачком бироу за рад - каже Наташа Кецман. 
- Корак после добијања дозвола за рад у немачком бироу за рад јесте подношење захтева за 
визе у Конзулату Немачке. Привредна комора Србије је и овде обезбедила подршку 
привредницима путем услуге администрације документације за визе која се пружа свим 
српским фирмама које на немачка градилишта упућују више од петоро запослених. н 
 
КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО 
Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике 
Немачке о упућивању радника у Немачку по основу деташмана потписан је 1989. године. Циљ 
је био да се обезбеди трајна основа привредне сарадње. То је био начин да се установе јасни 
услови за побољшање могућности упућивања и запошљавања југословенских радника. 
Квота за читаву југословенску привреду је износила 5.000 деташираних запослених, а од тога 
се 1.500 односило на раднике у грађевинарству. Управо на основу тог споразума послодавци из 
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Републике Србије и данас имају право учешћа у расподели контингента запошљавања у 
Немачкој. 
 
 
КОНТАКТИ 
Заинтересоване компаније све податке могу да нађу на порталу е-услуге хттпс://услуге.пкс.рс и 
ПКС порталу, али и да започну процедуру упућивања запослених. Све недоумице могу да реше 
и електронском поштом, а адреса је детасмани@пкс.рс 
 
 
 

 
Оружари бране фабрику у Крагујевцу 
 
Радници фабрике „Застава оружје“ протестовали су вечерас на централном градском тргу због 
Предлога закона о продаји наоружања и војне опреме, који предвиђа приватизацију 49 одсто 
капитала фабрика Одбрамбене индустрије Србије (ОИС). 
 Застава оружје 
Председник Синдиката у Застави оружју Драган Илић изјавио је на вечерашњем протесту 
радника да борба оружара против приватизације војне индустрије дуго траје, али да Влада 
Србије не прихвата њихове сугестије. 
Он је најавио наставак оружарске борбе за опстанак фабрике. Потпредседник Савеза 
самосталних синдиката Србије (СССС) Душан Вуковић рекао је да та синдикална асоцијација 
подржава бодбу радника против даљег урушавања домаће привреде. 
Председник крагујевачког огранка СССС-а Југослав Ристић констатовао је да је на делу 
“одсудна битка за опстанак Крагујевца као индустријског центра”. – За чији интерес се 
најављује продаја фабрика наменске производње, када и власт говори да оне добро послују. Ако 
се војна индустрија прода странцима, да ли можемо да будемо слободна и независна земља. Не 
смемо да изгубимо ову битку, нагласио је Ристић. 
 

"Ако остане овако, просветарима мања плата" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
Београд -- Чланови Уније синдиката просветних радника Србије протестовали су испред Владе 
Србије са захтевом за увођење јединствених платних разреда. 
  
Они су тражили и повећање плата у овој години два пута по десет одсто.  
 
Председница тог синдиката Јасна Јанковић рекла је да се предлогом Закона о запосленима у 
јавним службама просвета нашла у осмом платном разреду, где је напредовање тако 
постављено да би највећа плата могла бити мања него што је сада.  
 
"Ако усвоје да платни разреди буду онакви какве су их они сада замислили, очекујте од 1. 
јануара наредне године мање плате", рекла је Јанковићева на протесту.  
 
Унија тражи и да се запосленима у просвети исплате и четири Светосавске награде, као и да се 
исплате дуговања запосленима који су уносили податке у базу података Доситеј.  
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У школама чланицама тог синдиката данас није било прекида наставе, ни скраћења часова.  
 
Након протеста испред Владе Србије чланови Уније прошетали су до Министарства просвете.  
 
Током протеста био је заустављен саобраћај у Немањиној улици, док се у Улици кнеза Милоша 
отежано кретао.  
 
Премијерка Ана Брнабић изјавила је да би било неозбиљно да у овом трентуку говори о 
проценту повећања плата запослених у просвети, али да просвета остаје приоритет владе. 
 
 
Прелиставамо Радничке новине – април 1915. 

Шта је бринуло раднике 1915? 
 
Рат и скупоћа – главни су проблем радника у априлу 1915. године у Србији. 
 Матеа Милошевић/Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" 
Овако гласи наслов листа Радничке новине од пре 103 године, који је излазио у Србији са 
прекидима. Баш око 1915. ове новине су постале главни лист радника у Србији везане и за 
партијску и за синдикалну делатност.  
Скупоћа је и пре рата погађала најсиромашније, али сада, када у целом свету гори пожар, 
доводи се у питање опстанак главног привредног фактора у земљи”, пише новинар Радничких 
новина. “Као непосредни резултат садашњег рата са Аустријом, јесте затварање северне 
границе и пресецање трговине са Аустријом и Немачком. Центар нађе трговине пренео се на 
југ: из Београда раније, сада нас Ниш храни и издржава”. 
Гас, шећер, кафа, дрва – нису се могли наћи уопште у Србији, осим, пише лист, код буржоазије. 
“Добијамо ситуацију да су током рата кафа и лимун скупљи у Нишу, него у Солуну, јер се одатле 
довлаче, то је неиздрживо”, пишу новине. 
Новинар предлаже да се у Србији, по угледу на друге европске земље, направе Одбори за 
скупоћу, односно за сузбијање скупоће, који ће на силу спречавати трговце да постављају 
огромне цене роби, како би народ могао да се прехрани. 
За разлику од тога, преносе Радничке новине, у Београду су одржавали бројне конференције и 
сазиве на Универзитету, да би професори полемисали како да смање цене. Новинар је, очито, 
то сматрао за типичан пример буржоазког понашања – без делања. 
Лист преноси и текст са детаљним упутствима за сузбијање тифуса, који је у том тренутку харао 
земљом. Позивали су грађане да дођу на “калемљење”, које није било ни болно ни опасно, а 
било је, што је посебно наглашено, и бесплатно. 
Поред вести из политичког и културног живота, новине су се тематски бавиле радничким 
организацијама у Србији, условима рада и проблемима штрајкова. Бројни чланци су били у 
духу марксизма. 
Уредник новина се мењао око 30 пута, а чланови редакције били су Коста Новаковић, Милош 
Требињац, Филип Филиповић, Моша Пијаде и други. 
Целокупно издање може да се чита на линку Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић“. 

Лист Данас свакога дана прелистава главне вести из прошлости. Идеја јесте да се 
читаоци врате у прошлост, да са временске дистанце виде како су изгледале вести, 
али и како су новинари, па и сами суграђани, размишљали у Србији у 
турбулентном периоду почетка до средине 20. века. Поред политичких вести, 
објављиваћемо и друштвене, економске, али и вести из домена забаве и спорта. 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=04&dd=25&nav_id=1385534
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=04&dd=25&nav_id=1385534
http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:NLS_00001_19150416|page:1
http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:NLS_00001_19150416|page:1
http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:NLS_00001_19150416|page:1
http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:NLS_00001_19150416|page:1
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Дневне новине Време и Правда које прелиставамо свакога дана нису излазиле 24, 
25. и 26. априла 1938. године те ћемо ових дана листати периодику. 

 Пројекат је реализован у сарадњи и уз материјал из дигиталне архиве 
Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“. 
 

 
ПТЦ прогласио стечај – шта ће бити са смедеревском фирмом? 
 
Протеклих дана у Смедереву, па и у београдским гласилима, појавила се прича о пропасти пре 
две године помпезно најављеног пројекта немачке фабрике за прераду рибе у Смедереву. 
Званичног одговора из фабрике, или града, није било. До сада. 
 Министарство пољопривреде 
Јавности су се данас, у писаној форми, обратили Пјер Верштрелен, из фирме Сервфуд д.о.о. 
Смедерево (сестринска фирма ПТЦ Германy Гроуп) и др Јан Филип Хос из Вајт енд Кејс, 
правне фирме из Дизелдорфа, Немачка, а одговор на радозналост јавности је насловљен као 
„Објава о преузимању Сервфоод д.о.о.“, преноси Подунавље.инфо. 
„Информације које су тренутно присутне у јавности а тичу се компаније за прераду рибе 
’Сервфоод’ д.о.о. делимично су тачне“, стоји на почетку саопштења за медије. Даље се 
објашњава да је „фабрика за прераду рибе СервФоод д.о.о. била уско повезана са својом 
матичном компанијом ПТЦ Немачка која је услед стања неликвидности морала  8. марта 2018. 
да прогласи стечај“. 
Суд у Немачкој је, пише потом, на чело компаније поставио стечајног управника „који доноси 
све одлуке у вези са имовином ПТЦ-а, тренутно је фокусиран на наставак пословања ПТЦ 
Германy и на проналажење адекватних инвеститора како за ПТЦ Германy тако и за  СервФоод 
доо“. 
Напомиње се, да се СервФоод д.о.о. Смедерево, не налази под стечајем и да самим тим није под 
надзором стечајног управника, да је „постојећи менаџмент СервФоод доо и даље руководећи“, 
да „и даље блиско сарађују како би сачували ликвидност СервФоод доо и пронашли 
потенцијалне инвеститоре“. Све умешане стране, како кажу, укључујући и Град Смедерево, 
„добро су обавештене о постојећем процесу и његовом напретку“. 
Шта то конкретно значи – да ли је и смедеревски погон за прераду рибе, и ако није у стечају, 
остао без могућности да даље ради без матичне фирме – није баш најјасније. Судећи по 
наредној реченици – и он је на продају. Или „преузимање“, како је из оригиналног текста на 
српски преведен израз „ацqуиситион”. 
„Стечајни управник већ разматра неколико понуда везаних за преузимање  ПТЦ Германy и 
СервФоод доо, уверен да се процес продаје може закључити до 1. јуна 2018. СервФоод остаје 
лојалан својим пословним партнерима. Промена власништва ни на који начин неће утицати на 
пословну политику и начин пословања СервФоод-а.“ 
На крају и нешто утешно. „Што се тиче компаније СервФоод доо, сви  добављачи ће бити 
исплаћени, као и радници који це примити своје заостале зараде“, најављују двојица 
потписника овог обраћања јавности. 
Фабрика за прераду рибе је, подсетимо, свечано отворена 25. фебруара 2016. године. 
– Немогуће је да су у Турској пастрмке боље него у Србији, зато сте донели праву одлуку да 
узгајате рибу у нашој земљи, да је овде пакујете и продајете у целом свету. На оваквим кутијама 
ће да пише “направљено у Србији“, а ми ћемо увек да помогнемо колико можемо, и држава и 
град, да буде што више оваквих инвеститора, да смањимо број незапослених – рекао је 
тадашњи премијер Александар Вучић предајући кључеве нове хале директору ПТЦ-а Бруну 

http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine
http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine
http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine
http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled
http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled
http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled
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Корнарту, уједно најављујући да ће „у почетку ту бити посла за 100 радника“, а „када буде 
достигнут пун капацитет од 30.000 тона годишње и за свих 300“. 
Халу од 4000 квадрата у којој СервФоод ради, подсетимо и то, подигао је, о свом трошку, Град 
Смедерево, а немачка компанија се обавезала да ће плаћати закупнину и да ће уложити два 
милиона евра у опрему. 
 

Просечна плата за фебруар скоро 45 хиљада динара 
 
Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2018. године износила је 66 084 динара, док је 
просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 47 819 динара, сапштио је Републички 
завод за статистику Србије. 
Архива 
У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,6 
одсто, а реално за 4,0 одсто, док је просечна нето зарада већа за 6,0 одсто номинално, а за 4,4 
одсто реално. 
У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално је мања за 4,5 одсто, а 
реално за 4,8 одсто. 
Медијална бруто зарада износила је 51 702 динара, док је медијална нето зарада износила 37 
610 динара. Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404 евра, док је за 
фебруар 2017. износила 364 евра. 
 

Синдикат „Независност“ дао поршку новинару Данаса 
 
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независност“, као демократска и 
репрезентативна организација на нивоу Републике Србије, пружа пуну подршку уређивачкој 
политици дневног листа „Данас“ и новинару Гојку Влаовићу, саопштено је.  
Он у економској рубрици врло објективно и професионално извештава о проблемима у сектору 
енергетике и Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, наводи се у саопштењу гранског 
синдиката „Независност“. 
Како је саопштено ненамерна грешка новинара Гојка Влаовића у тексту о власницима мини 
хидроелектрана блиским политичком естаблишменту, никако не сме бити повод 
представницима крупног капитала, чије порекло капитала никада није утврђено а морало би 
(!), да врше притисак на новинаре, демонстрирајући своју моћ и бахатост и покушавајући да 
ућуткају слободну реч. 
Само слободни грађани, уз слободу медија, уз објективно и професионално новинарство, које 
спречава заташкавање многих шкакљивих и компромитујух тема, могу допринети јачању 
грађанске свести о демокартском друштву у коме су сви једнаки пред законом, друштву у коме 
политичари треба да полажу рачуне грађанима, а капиталисти имају обавезу да допринесу 
друшвеном благостању, стоји у саопштењу за медије. 
Лист „Данас“ је и настао у просторијама УГС Независност, 1997. а Грански синдикат индустрије, 
енергије и рударства „Независност“ има изванредну сарадњу са новинарима листа „Данас“ који 
се баве проблемима радника и синдикалног покрета у Србији у процесу транзиције, која и 
после 28 година од пада берлинског зида, још увек траје, наводи се у саопштењу. 
Из наведених разлога пружамо пуну подршку новинару Гојку Влаовићу, једном од 
најкомпетентнијих новинара за сектор енергетике и Електропривреде у Србији, настављамо 
нашу сарадњу у пуном капацитету, јер су пред нама изазови социјалних последица 
реорганизације највеће државне компаније: Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, пише 
у саопштењу за медије синдиката „Независност“. 
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Просветари траже јединствене платне разреде 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије протестовали су испред Владе Србије са 
захтевом за увођење јединствених платних разреда и повећање плата у овој години два пута по 
десет одсто. 
Председница тог синдиката Јасна Јанковић рекла је да се предлогом Закона о запосленима у 
јавним службама просвета нашла у осмом платном разреду, где је напредовање тако 
постављено да би највећа плата могла бити мања него што је сада. 
 
Протест просветара 
"Ако усвоје да платни разреди буду онакви какве су их они сада замислили, очекујте од 1. 
јануара наредне године мање плате", рекла је Јанковић на протесту. 
Унија тражи и да се запосленима у просвети исплате и четири Светосавске награде, као и да се 
исплате дуговања запосленима који су уносили податке у базу података Доситеј. 
У школама чланицама тог синдиката данас није било прекида наставе, ни скраћења часова. 
Након протеста испред Владе Србије чланови Уније прошетали су до Министарства просвете. 
Током протеста био је заустављен саобраћај у Немањиној улици, док се у Улици кнеза Милоша 
отежано кретао. 
 

 
 

ТРАЖЕ ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА: Првомајски протест синдиката у 
Београду 

 
Уједињени грански синдикат "Независност" и Савез самосталних синдиката Србије (СССС) 
позвали су данас грађане Србије да на Међународни празник рада, 1. мај, дођу на протест у 
Београду. 
  
Председник СССС Љубисав Орбовић је казао да је слоган овогодишњег протеста "Да плате 
устану, а млади остану", с акцентом на зарадама, бољем стандарду и заустављању одласка 
младих из Србије. 
  
Протест ће почети у подне на Тргу Николе Пашића, одакле ће поворка преко Теразија до 
Народне скуштине, где ће изнети захтеве, а затим Улицом Кнеза Милоша отићи до Владе 
Србије. 
  
Траже отварање квалитетнијих и безбеднијих радних места, заустављање нетранспарентне 
расподаје ресурса, повећање зарада, независност судства, борбу против корупције, приступ 
јавним информацијама и постојање независних медија, као и измену Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању. 
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Орбовић је рекао да је на протест позван министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић и да се нада његовом доласку. 
Орбовић је изјавио да је циљ да на протест додје око 5.000 људи. 
  
Позвани су сви синдикати, сви градјани Србије, млади, незапослени, запослени и пензионери. 
  
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић је казао да је 
слоган изабран јер је важно да млади остану у Србији и да људи почну да живе од бољих 
зарада. 
  
Он је казао да ће све учинити да се остваре захтеви које траже и истакао да медији треба да 
престану да за 1. мај информишу о "роштиљима, прасићима и пијаним радницима". 
  
Орбовић је додао да ће за 1. мај у Београду бити и један "веселији скуп", од 14 часова, на Ади 
Циганлији, где ће наступити "Дисциплина кичме". 

 

 
 

ОВО СУ НОВА ПРАВИЛА ЗА СЕЗОНЦЕ Више обавеза за послодавце, 
ВЕЋА ПРАВА ЗА РАДНИКЕ 
 Данијела Нишавић 
 
Сезонским радницима убудуће послодавци би требало да уплаћују за сваки дан рада пензијско 
и инвалидско осигурање, а у случају да су незапослени неће бити избрисани са евиденције 
Националне службе за запошљавање, нити ће им се обустављати исплата новчане накнаде. 
Такође, уколико буде усвојен у постојећој форми, ови радници имаће право и на здравствено 
осигурање, али само за случај провреде на раду и професионалне болести. 
Ово су главне новине који додноси Нацрт закона о поједностављеном радном ангажовању на 
сезонским пословима у одређеним делатностима, за који се јавна расправа завршава данас. 
Он ће потом бити упућен Влади Србије, а како сазнајемо, закон би требало да буде усвојен у 
јуну. 
Међутим његова пуна примена би требала да буде тек за шест месеци од дана ступања на снагу. 
Разлог је набавка софтвера који ће бити коришћен за пријаву сезонских радника преко портала 
Пореске управе, а што је такође новина. 
И за послодавце, али и за сезонске раднике, овај закон донеће низ промена. За прве више 
обавеза, за друге коначно права и заштиту. 
Иначе, под послодавцима се сматрају предузетници ли правно лице које обавља делатности у 
сектору пољопривреде, шумарства и рибарства. Он може бити и грађанин, носилац или члан 
породичног пољопривредног газдинства. 
А шта слово закона би требало да донесе ? 
Обавеза пријава и одјава сезонаца Пореској управи 
Како је предвиђено, послодавци ће имати обавезу да пријављују и одјављују сезонске раднике 
електронским путем Пореској управи и то првог дана ангажовања најкасније до 10 часова пре 
подне. У случају престанка потребе такође имаче обавезу да сезонце одјаве почев од наредног 
дана у односу на дан одјаве. 
Ограничење ангажовања сезонаца на 120 радних дана годишње 

https://sport.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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Послодавац ће моћи да ангажује сезонске раднике највише 180 дана у току календарске године, 
рачунајући календарске дане од прве пријаве до последње одјаве. Такође, сезонски радник 
може да буде ангажован највише 120 радних дана у календарској години. 
Услови рада, одмор... 
Послодавци ће морати да пре почетка рада, сезонског радника да упозна са пословима које ће 
да обавља, местом рада, очекиваном трајању радног ангажовања, условима за безбедност и 
здравље на раду, дневном и недељном радном времену, одморима у току рада и висином 
накнаде за рад. 
Ступање на рад сматра се да је закључен усмени уговор о обављању сезонских послова, а 
потврду о уговореним условима послодавац је дужан да изда на писмени захтев сезонскког 
радника. 
Новчана накнада 
Новчана накнада обрачунаваће се и исплаћивати по радном часу, а најмање може да буде у 
износу минималне цене рада која важи на дан исплате. Тренутно она износи по сату 143 
динара. Исплаћује на крају радног дана, ако сезонски радник и послодавац нису уговорили 
други рок за исплату. 
И малолетници могу да буду ангажовани, као и странци 
Иначе, и млађи од 18 година, ако се закон усвоји онакав какав је сада у форми нацрта, моћи ће 
да обављају сезонске послове. 
Услов је да су здравствено способни за рад, као и да добију писмену сагласност родитеља, као и 
да такав рад не угрожава његово здравље, морал и образовање. 
Овим законом омогућава се и да домаћи послодавци радно ангажују за сезонске послове и 
странце и то без обавезе прибављана дозволе за рад. Биће довољно да је Министарство 
унутрашњих послова страном држављанину одобри боравак. 
 

Вучић у Нишу, обишао фабрику "Леони": Данас видите како се 
обећања остварују  
 Танјуг 
 
Данас видите како се оно што смо обећали остварује, каже председник Србије Александар 
Вучић обраћајући се Нишлијама, чији је град данас посетио. 

 
Он је данас обишао фабрику "Леони" у овом граду, а како преноси Тањуг, велики број људи 
дошао је као подршка и како би присуствовали свечаности поводом заврсетка радова новог 
погона ове фабрике, у којој ће посао добити 2.200 људи. 
- Дошао сам да вам предам извештај за оно сто смо радили претходних година и месеци, а 
говорили су ми: не смеш да дођеш у Ниш, отераћемо те - рекао је Вучић. 
 
Он је упитао, "да ли мислите да је требало да се плашим, кад сам довео све ове фабрике, градио 
путеве, најмодермнији Клинички центар, за разлику од оних који су само рушили и 
разарали?". 
Председник је рекао да воли да долази у Ниш, да тамо проводи време, да отвара нове погоне, а 
грађанима је захвалио на томе и поручио да Ниш сасвим сигурно постаје "апсолутни центар 
Балкана". 
Додао је и да је данас у Нишу да покаже како ће грађанима да врате оно што су им неки други 
узели пре 12, 13 година. 

 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Поставио је питање, себи, каже, али и другима. 
- Да ли је заиста боље да уништите све фабрике, да их укинете, да кажете људима више нема 
плата, и онда тај новац ставите у свој џеп, или је боље да подижете град из пепела? Резултат тог 
другог избора су фабрике у Нишу попут "Леонија", "Цумтобела", "Џонсон електрика"... - 
закључио је Вучић. 
У нишки аеродром држава 3,6 милиона евра уложила 
Додао је и да је држава уложила 3,6 милиона евра у Аеродром Ниш, град Ниш још 2,2 милиона, 
али, каже, треба знати и колико је Ниш добио новца у милионима евра из буџетске резерве, 
прошле, претпрошле године: "Зато што је држава препознала значај Ниша, разумела колико је 
важно уложити у Ниш, да бисмо могли да вратимо све дугове, који су неки 2010. и 2011. 
оставили Нишлијама". 
Председник Србије је приметио да се у томе и успело. 
Никога се не плашим 
- Нисам се плашио и не плашим се ни много моћнијих, а камоли нерадника и оних који су 
крали и пљачкали и отимали имовину од народа. Лопова се нисам плашио никада, нити ћу - 
поручио је Вучић. 
Урадићемо много добрих ствари за Ниш, казао је председник Србије и навео да ће исто тако то 
бити урађено и Пиротски, Топлички, Јабланички, Пчињцки округ... 
Подвукао је да је много фабрика отворено, али да то није довољно и да ће мопрати да их буде 
још, да ће морати плате и пензије да буду још више али да за то мора да се пуно ради, "а не само 
да кажермо пашће с неба". 
Бесплатан сир само у мишоловци 
"Бесплатан сир постоји само у мишоловци", поновио је Вучић и указао да они који грађанима 
говоре да само треба да гласају за њих пš а ће бити и пара - једноставно не говоре истину. 
Он је поручио грађанима да је захваљући њиховом раду, стрпљењу, марљивости Ниш је дана 
град будућности, а такође и да ће Нишлије имати најбољу мрежу саобраћајница, најбржу везу 
са Софијом, Скопљем и Солуном, Приштином... 
- Ово постаје апсолутни центар Балкана - поручио је председник Србије и додао да ће у Нишу 
бити организовани и многи међународни скупови. 
Истакао је да је сигуран у подршку грђана, јер, навео је, не може онај који је направио готово 
све да буде крив, а да је заслужан онај који је срушио и уништио све. 
Вучић је грађане упознао и са проблемима са којима се земља сусреће и навео да је тешка борба 
за очување независностуи земље. Како је рекао та борба је тешка јер и када се разговара о КиМ, 
о најважнијим националним питањима, не разуговарамо са онима са којима би то требало да 
радимо већ са њиховим моћним заштитницима. 
- Није нама проблем да разговарамо са Албанцима ни како да се договарамо са њима. Проблем 
је када морате да се договарате са онима који су разарали Србију 1999. године, и са онима који 
су признали тзв државу Косово 2008. године - указао је председник Србије. 
Зато је потребно, додао је, у тој политици морамо да будемо паметни, разумни, рационални и 
кажемо себи: 
Чуваћемо своју независност 
"Чуваћемо своју независност, штитићемо своју земљу, али је нећемо угрозити ни на који начин. 
Хоћемо да имамо мир, хоћемо да имамо будућност". 
Вучић је у обраћању грађанима рекао да не треба да брину јер свим светским лидерима у лице 
каже све оно што нису смели неки други у претходних 25 година, али и да исто тако води 
рачуна о Србији. 
Он је додао и да ће у Августу бити отварање Цумтобела, да ће доћи у међувремену опет у Ниш 
на неколико дана јер, каже, воли да дође у Ниш а и да се "забаве мало они који кажу Иш из 
Ниш" уз поруку да њега такви из Ниша никада неће отерати. 
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Протест у Нишу политички 
Вучић је рекао данас да су протести, најављени у Нишу, али и уопште, легитимни у свакој 
демократској земљи, те и Србији, али да је јасно да иза нишког, поводом аеродрома, стоје 
политички, а не економски мотиви. 
Леони планира да има више од 11.000 запослених у Србији 
Компанија Леони отвара данас у Нишу нови производни погон, под чијим кровом ће посао 
наћи 1.125 радника, а генерални директор Клеменс Сакс истиче да су досадашње инвестиције 
Леонија у Србији достигле 75 милиона евра, и - најављује нове. 
Када следеће године заврше изградњу нове фабрике у Краљеву, овај производјач оптичких 
влакана и каблова постаће највећи послодавац у Србији са више од 11.000 запослених. 
 
 

 
 

Просечна нето плата 47.819 РСД у фебруару, реално већа 4,4% 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Просечна нето плата по запосленом у Србији износила 47.819 динара у фебруару 
2018, и реално је порасла за 4,4 одсто међугодишње, а номинално је већа за 6,0 процената. 
Просечна нето зарада за фебруар 2018. износила је 404 евра, док је у истом месецу прошле 
године била 364 евра, саопштио је данас Републички завод за статистику.  
Фебруарска просечна бруто зарада износила је 66.084 динара, што је у односу на исти месец 
2017. номинално повећање од 5,6 посто, а реално за 4,0 одсто. 
У поређењу са јануаром, просечна бруто и нето за фебруар су номинално мање за 4,5, а реално 
за 4,8 процената. 
Медијална бруто зарада износила је у посматраном месецу 51.702 динара, док је медијална нето 
зарада „тежила“ 37.610 динара. 
 

Газде и синдикати имају још нерашчишћених рачуна   
     Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Министарство за рад упутило је Нацрт закона о штрајку на јавну расправу, па ће 
заинтересовани грађани као и стручна јавност имати прилике да изнесу коментаре, сугестије и 
предлоге. 
Садашњи Закон о штрајку у примени је од 1996. године, а од 2003. припрема се његова измена, 
али све до сада то ипак није учињено. Према речима Зорана Ђорђевића, министра за рад нови 
закон о штрајку  ће уредити ту област на један потпуни другачији и ефикаснији начин, а по 
завршетку јавне расправе поново ће бити формирана радна група која ће узети у обзир све 
примедбе. 
Већина новина који доноси овај закон је усаглашена, али још увек није постигнут консензус 
послодаваца и синдиката о свим спорним питањима. Ипак одлучено је да одмах кренемо у 
јавну расправу како би се чула прихватљива решења и што пре био усвојен нови закон о 
штрајку. Да бисмо добили модеран и ефикасан закон о штрајку морамо сви заједно да 
учествујемо у његовој изради, објаснио је Ђорђевић. 
Садашњи Закон о штрајку није усклађен са Уставом Србије који прописује да запослени имају 
право на штрајк у складу са законом и колективним уговором. Поред тога, доношење новог 
закона о штрајку представља и једну од обавеза Србије у процесу европских интеграција. 
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Нацрт закона о штрајку каже да штрајк може бити организован код послодавца или 
организационог дела послодавца, грански штрајк, штрајк за територијалну јединицу покрајине 
или општине и као генерални штрајк на територији целе државе. Штрајк упозорења може се 
организовати на свим нивоима, а штрајк солидарности или подршке може да се организује 
ради подршке запосленима или синдикатима који су већ у штрајку код истог послодавца, истој 
грани, груп или делатности у трајању од најдуже један дан. 
Одлуку о ступању у штрајк доноси орган синдиката, а она мора да садржи назив синдиката који 
га организује, име овлашћеног представника запослених који заступа већину радника код 
газде, врсту штрајка, захтеве учесника у њему, време почетка, место и начин спровођења и 
састав штрајкачког одбора. 
 
Ко мора да ради 
Оно што већ при самој најави наилази на незадовољство синдиката јесте одредба закона о 
штрајку према којем послодавац одређује запослене који су дужни да раде за време штрајка 
ради обезбеђења процеса рада, по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора. 
Газда не може да одреди чланове штрајкачког одбора да раде без сагласности самог штајкачког 
одбора, а само изузетно може да одреди да члан штрајкачког одбора ради за време штрајка ако 
нема других запослених који би обављали те послове. 
Међутим, за синдикате је прихватљиво да газда не сме да употребљава мере принуде или 
претње у циљу окончања штрајка, не може да по основу неучестовања у штрајку предвиди 
повољнију зараду или друге повољније услове рада за раднике. 
 
Штрајк код послодавца најављује се најкасније три рада дана пре почетка, док се штрајк за 
аутономну покрајину и општину најављује репрезентативном удружењу послодавца на нивоу 
на ком се организује , дакле оснивачу, најкасније пет радних дана пре почетка. Генерални 
штрајк најављује се удружењу послодаваца односно Влади 10 дана пре његовог упозорења. 
Постоје ограничења права на штрајк. Тако се прописује забрана штрајка појединим 
категоријама запослених: професионалним припадницима ВС, припадницима БИА, у 
здравственим службама које пружају хитну медицинску помоћ, контроли летења, специјалним 
и посебним јединицама полиције. У делатностима од општег интереса закон прописује 
ограничење права на штрајк тиме што су запослени дужни да обезбеде минимум процеса рада, 
а то се посебно односи на електропривреду, водопривреду, саобраћај, информисање, ПТТ, 
комуналне делатности, производњу основних прехрамбених производа, здравствену и 
ветеринарску заштиту, просвету, друштвену бригу о деци и социјалне заштите. 
 
 


