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СССС: Рудари морају да имају веће плате и безбедне услове 
Аутор текста:Бета 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић је, честитајући 
рударима празник, Дан рудара, поручио да они морају да имају сигурне услове рада и 
адекватне плате. 
"Поштујући ваш тежак и високоризичан посао и ваше огромно залагање за постизање добрих 
резултата у интересу укупног развоја привреде Србије, дужност свих нас је да вам се обезбеде 
сигурни услови рада и адекватна награда за тежак посао, а ви будете безбедни на својим 
радним местима", наводи се у честитки Орбовића. 
Подсетио је да су се 6. августа 1903. године рудари Сењског рудника штрајком изборили за 
своја права, за бољи положај и скраћење радног времена. 
"Сећајући се свих досадашњих напора, рударских захтева и штрајкова и верујући у будућност 
рударства, СССС и даље ће се залагати за побољшање услова рада, повећање сигурности на 
раду, материјалног и социјалног положаја рудара и њихових породица, за већа улагања у овај 
сектор усмерена не само на економску исплативост већ и еколошку одрживост и достојанство 
рударске професије", истакао је Орбовић. 
На централној свечаности поводом Дана рудара Србије која се одржава у Бору и Брестовачкој 
Бањи, СССС у сарадњи са Самосталним синдикатом металаца Србије и Самосталним 
синдикатом радника енергетике Србије најбоље рударе и раднике у области енергетике 
наградиће сатовима. 
Рудари Ресавице свој дан "славе" уз вести о 350 отпремнина 
Обележавање Дана рудара почело је јутрос у шест сати и у Ресавици, а означило га је шест 
плотуна рударских мина. Радници су свој дан дочекали уз информацију да ће Ресавицу, ове 
године, напустити 350 запослених уз отпремнине од 300 евра по години стажа. 
У Србији се данас обележава Дан рудара, који захтевају боље услове рада и веће плате. 
Према подацима синдиката, у Србији има више од 22.000 рудара, чија је просечна плата око 
50.000 динара. 
Србија Дан рудара дочекује и у светлу чињенице да су рудници у великим проблемима, па и 
највећи рудник бакра и злата у Србији РТБ Бор, који тренутно чека стратешког партнера. 
Дан рудара у Србији установљен је у знак сећања на дан када су се 1903. године рудари Сењског 
рудника изборили за повратак тројице отпуштених колега и скраћење радног времена. 

 
Војни пензионери о пензијама: Тражили оцену уставности 
Извор: АНАДОЛИЈА/Кристина Масларевиц 
Аутор текста:Бета 
 
Војни пензионери су Уставном суду Србије предали акт о покретању поступка оцене уставности 
закона којим су више од три године пензије привремено умањене. 
Закон о привременом уређењу исплате пензија је у примени од новембра 2014, што је била 
једна од мера фискалне консолидације. 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије је пронашло нову форму за покретање 
поступка оцене уставности тог закона, подршком посланика Скупштине Србије. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Заменик председника тог синдиката Миле Делић је рекао да, према члану 168 Устава Србије, 
ако акт о покретању поступка оцене уставности неког закона подрже посланици Уставни суд ће 
морати да га разматра. 
"За покретање овог поступа добили смо подршку 27 посланика који не припадају владајућој 
коалицији", рекао је Делић. 
Додао је да је Уставни суд од 2015. године одбио неке иницијативе за оцену уставности тог 
закона које су покретала разна удружења, организације и појединци, али су биле без подршке 
посланика. 
У случају да Уставни суд оцени да је закон којим су смањене пензије неуставан пензионери ће, 
према његовим речима, одштету моћи да потраже преко градјанске парнице. Пензионери, њих 
око стотинак пре предаје акта о оцени уставности окупили су се на тргу Николе Пашића у 
Београду одакле су са паралома "Суд уставни на поправни", "Кога штити Уставни суд" и 
"Уставни суд је политички", кренули према том суду. 
Законом о привременом уредјивању начина исплате пензија од новемнра 2014. године 
смањене су пензије свим пензионерима који примају пензију вишу од 25.000 динара, а 
представници власти ове године најавили су да ће тај закон бити укинут а пензије повећане. 
"У најавама укидања закона председник Србије (Александар Вучић) и представници Владе 
Србије уопште не говоре о уставној обавези државе да оштећеним пензионерима надокнади 
неисплаћене делове пензије под тржишним условима, тако да је веома важна оцена уставности 
закона пре доношења акта о његовом укидању", наводи се у саопштењу Удружења. 
 

 
Честитке поводом Дана рудара 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић, министар рударства и енергетике Александар Антић, као и 
Савез самосталних синдиката Србије честитали су свим запосленима у рударском сектору 
Србије, у којем ради око 25 000 људи, Дан рудара – 6. август. 
Чињеница је да увелико модернизујемо рударство, направили смо видљиве помаке и то би 
требало да охрабри запослене у рударском сектору и најави им светлију и 
сигурнију будућност. Влада Србије и Министарство рударства и енергетике улажу велике 
напоре како би се инвестиције у рударству повећале, самим тим и број упослених радника 
и њихове зараде, као и еколошки стандарди. Нама је изузетно важно и да испунимо 
приоритетну потребу рудара – да им осигурамо већу безбедност и заштиту здравља на раду, јер 
знамо да раде у тешким условима, са одређеним ризиком и дубоко смо свесни 
да зарадити „хлеб са седам кора“, није нимало лако, наводи се у честитки упућеној рударима 
министра Антића. 
Имајући у виду значајна геолошка открића на територији наше земље, попут лежишта у Јадру 
код Лознице, као и налазишта Чукару Пеки код Бора, а узимајући у обзир да се ради на 
интензивним геолошим истраживањима у Тимочком комплексу, као и рударске системе попут 
Колубаре, Костолца,  РТБ-а Бор и Ресавице, с поносом можемо да констатујемо да Србија 
поседује сигурну базу за повећање производних капацитета који  ће у будућности утицати 
на повећање његовог учешћа у БДП-у земље. Читав низ других активности домаћих и страних 
рударских компанија, свакако ће дати замајац развоју рударства у Србији, што ће додатно 
унапредити читаве регионе. 
Такође, Антић је навео да очекују додатне инвестиције у рударство као што су отварање нових 
рудника и додатна истраживања, а за тако нешто су потребне велике инвестиције, које треба 
обезбедити кроз стратешка партнерства. 
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Циљ Влада Србије и Министарство рударства и енергетике од којег неће одустати јесте заштита 
права радника, да рудари буду безбедни на радним местима и задовољни условима рада и на 
томе ће, како се наводи, радити континуирано и предано, јер су управо раднициФото 
носиоци енергетске стабилности и стуб ове стратешке привредне гране, закључио је министар 
Антић у својој честитки. 
 
Честитка Председнице Владе Србије Ане Брнабић 
„Свим рударима у Србији упућујем срдачне честитке поводом обележавања 6. августа, Дана 
рудара и изражавам дубоко поштовање за тежак и одговоран посао који обављате. Рударство је 
важно за привредни напредак и раст. Због тога ће влада наставити да ради на обезбеђивању 
бољих услова за рад, уважавајући вашу посвећеност послу и важну улогу коју имате у развоју 
наше земље. У име Владе Србије и своје лично име, желим вам пуно среће у будућем раду“, 
навела је Брнабић у честитки запосленима у рударском сектору. 
 
Савез самосталних синдиката Србије: Најбољим рударима на поклон сатови 
 
„Данас је прилика да се подсетимо и 6. августа далеке 1903. године када су се рудари Сењског 
рудника штрајком изборили за своја права, за бољи положај и скраћење радног 
времена. Сећајући се свих досадашњих напора, рударских захтева и штрајкова и верујући у 
будућност рударства, Савез самосталних синдиката Србије и даље ће се залагати за побољшање 
услова рада, повећање сигурности на раду, материјалног и социјалног положаја рудара и 
њихових породица, за већа улагања у овај сектор усмерена не само на економску исплативост 
већ и еколошку одрживост и достојанство рударске професије“ , наводи се у честитки 
предсеника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића посвећеној свим 
рударима поводом њиховог дана. 
 
У честитки се наводи, да ће се традиционално на овај дан, централна свечаност поводом Дана 
рудара Србије одржати Бору и Брестовачкој Бањи, а Савез самосталних синдиката Србије у 
сарадњи са Самосталним синдикатом металаца Србије и Самосталним синдикатом радника 
енергетике Србије најбоље рударе и раднике у области енергетике наградиће сатовима. 
 
 

Лице и наличје запошљавања у иностранству 
 
Пише: Горан М. Цветковић 

 
Тренд раста миграције, нарочито млађе популације, из Србије у иностранство треба посматра 
са неколико аспеката. 
 
Реч је најпре о немогућности проналаска посла у струци, затим о жељи за усавршавањем, али и 
о трагању за већом зарадом. Притом, није редак случај да се код младих стручњака, 
потенцијалних миграната, који би пошто-пото срећу да окушају у иностранству, ствара 
ружичаста слика о томе шта их тамо чека. Према подацима Академије економских наука у 
Београду, објављеним у тексту „Емиграција из Србије добила галопирајући тренд“ у листу 
Данас, 60 одсто испитаника исказало је жељу да мигрира из Србије у неку од западноевропских 
држава, при чему је у 80 одсто случајева главни мотив – зарада. Указује се и на евентуалне 
негативне ефекте тог процеса на привредни развој Србије, с обзиром на то да млади стручњаци 
својим знањем доприносе развоју страних компанија, самим тим и привредама других држава. 
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Као најснажнији мотив за одлазак у иностранство наводи се зарада, али се истовремено 
поставља питање колико је висина зараде (примера ради, минимална зарада у Немачкој 
износи 1.500 евра) сразмерна стандарду, односно колико ће после подмиривања основних 
трошкова, моћи нешто и да се уштеди. Младе стручњаке, радне мигранте из Србије, занима и 
то да ли ће после извесног времена моћи да подигну кредит за куповину неке некретнине – 
куће или стана. Тај проблем се, чини се, најбоље може анализирати на примеру здравствених 
радника, најчешће ВИ степена образовања, који одлазе у Норвешку. Они као главни разлог 
одласка наводе ниске зараде у Србији и незапосленост. Али да би неко добио шансу да у 
Норвешкој ради као медицински стручњак са високим образовањем, мора претходно да 
савлада норвешки језик (испит се полаже у амбасади Норвешке у Београду, или некој 
лиценцираној приватној агенцији у Србији). Осим тога, неопходно је лиценцирање дипломе, 
што изискује трошкове од најмање 1.000 евра. Да не говоримо о томе да су се у међувремену 
услови запошљавања пооштрили с обзиром на то да предност имају мигранти из 
блискоисточних држава, нарочито из Сирије, као и држављани Европске уније. Онај ко успе да 
савлада све те компликоване процедуре и да дође до посла, може да рачуна на зараду од око 
3.000 евра, при чему половину зарађеног новца мора да издвоји за подмиривање основних 
трошкова. Уколико, међутим, жели да купи кућу или стан, за то би требало да издвоји најмање 
1.000.000 круна, што је позамашна сума за већину гастарбајтера из Србије. Као алтернатива, 
нуде се државни, социјални станови. Слична ситуација је и кад је реч о запошљавању у 
Шведској. 
Ово је само један од примера запошљавања школованих српских гастарбајтера у некој 
скандинавској, дакле обећаној, држави са уређеним системом, где је брига о појединцу 
подигнута на знатно виши ниво. Изградњом јефтиних станова за припаднике Службе 
безбедности и младе научне раднике и Србија је исказала жељу да на тај начин, кроз 
својеврсни државни интервенционизам, допринесе стварању бољег социјалног амбијента у, 
транзицијом изнуреној, држави. Добијање стана условљено је останком научних радника у 
Србији. Неспорно је да свако од нас има право да одлучи да ли ће остати, или напустити 
Србију. Ипак, намеће се и питање: да ли је егоизам надвладао неке моралне обавезе младих 
стручњака према Србији, нарочито имајући у виду чињеницу да се већина њих школовала о 
трошку матичне државе, или су били стипендисти појединих компанија. Они су то, очигледно, 
заборавили и сада своје знање, као својеврсни ресурс, стављају у службу привредног и 
културног развоја других држава. И то као грађани другог реда. 
Аутор је економиста, аутор пројекта ТВ репортаже „Лепоте Србије“ 
 
 

 
 

"Срећно" и за већу плату 
Е. В. Н./Агенције 
 
Око 25.000 рудара Србије у понедељак обележило свој дан уз захтеве надлежнима за већу 
безбедност на раду. Честитали премијерка, министар енергетике и директор ЕПС 
УЗ поздрав "срећно" свакодневно одлазе на посао, где зарађују хлеб са седам кора. Око 25.000 
рудара у Србији у понедељак је обележило свој дан, који и ове године прате њихови захтеви за 
веће плате и већу безбедност на раду, јер тврде да раде као пре пола века. 
 



7 

 

Њима је празник у понедељак честитала премијерка Србије Ана Брнабић, изражавајући дубоко 
поштовање за тежак и одговоран посао који рудари обављају. Министар рударства и енергетике 
Александар Антић у понедељак је посетио ЈП ПЕУ "Ресавица" и изјавио је да ће држава заједно 
са синдикатима радити на поправљању услова рада оних који заслужују велико поштовање и 
њихов посао учинити безбеднијим. 
- Пројекат, популарно назван "чешки кредит", у завршној је фази, а њиме бисмо обезбедили 
модернизацију неопходне опреме за руднике "Соко", "Рембас и "Штаваљ", који има највеће 
резерве - рекао је Антић. - У првом циклусу набавили бисмо опрему вредну 10.000.000 евра. 
Влада Србије је буџетом за ову годину обезбедила државну гаранцију за активирање те 
кредитне линије. Најважније да се ефекти уложених средстава виде кроз повећање производње 
угља. 
Први човек "Електропривреде Србије" Милорад Грчић је рекао да је предани рад рудара ЕПС 
ослонац стабилне производње угља и електричне енергије у Србији. 
- Сваки пут су рудари доказали да одговорност, храброст и посвећеност послу побеђују сваки 
изазов - нагласио је Грчић. - За тежак посао се каже да је рударски, али само рудари знају 
колико је труда, снаге, знања и пожртвованости потребно да би се успешно урадио тај посао, да 
би грађани и привреда Србије били енергетски сигурни. 
Директор "Ресавице" Марко Вуковић додао је да би модернизација у рудницима "Соко" и 
"Штаваљ" дуплирала производњу, а дошло би и до повећања безбедности, јер, пошто се ради 
као пре пола века, тренутно има доста повреда рудара. Председник синдиката "Рембаса" 
Милош Весић рекао је да се положај рудара не мења годинама. Плате, како тврди, јесу редовне, 
али мале. 
- Млади рудар, на пример, са ноћним радом и додацима, може максимално да заради 35.000 до 
40.000 динара, а неколико старих радника у целој јами може да заради до 700 евра. За 
уложени рад, плата би требало да буде око 1.000 евра. Знамо да је то нереално, али борићемо се 
да рудари добију оно што заслужују - оценио је Весић. - Опрема је обновљена пре више од три 
деценије, а ради се "помоћу штапа и канапа", односно килавице и мотике. 
 
ПЕТКОВИЋ: "ТРЕПЧА" СИМБОЛ БОРБЕ ЗА ОПСТАНАК СРБА НА КиМ 
Дан рудара обележен је данас у комбинату "Трепча" у Косовској Митровици, где је помоћник 
директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић руководству и запосленима 
поручио да тај комбинат представља окосницу економског развоја српског народа на северу 
КиМ. 
Петковић је рекао да је Рударско-металуршко-хемијски комбинат "Трепча" симбол борбе за 
опстанак српског народа на КиМ и да Србија никада неће одустати од "Трепче", као ни од 
целокупног енергетског система у јужној покрајини. 
Он је цитирао председника Александра Вучића да Србија никада неће одустати ни од српског 
народа на КиМ, као ни од "Трепче", хидроелектране "Газиводе" и трафостаницу "Валач", јер су 
то "црвене линије одбране српског националног интереса и државе Србије". 
"Одлучни смо да останемо на својим вековним огњиштима и додатно смо у то убеђени након 
свих лажних вести и дезинформација са којима се суочавамо претходних дана. Због тога је 
важно да поруку мира упутимо и са овог места", рекао је Пековић. 
 
Он је подсетио да је прошле године у Звечану прослављено 90 година постојања модерног 
комбината "Трепча" за који је камен темељац положио краљ Александар Карађорђевић. 
У "РЕСАВИЦИ" ДЕЛЕ ОТПРЕМНИНЕРудник "Ресавица" ове године ће уз отпремнине 
напустити 350 запослених, рекао је председник Синдиката рудара овог рудника Небојша 
Миленковић. Отпремнине су 300 евра по години стажа, 200 евра обезбедила је држава, а 100 
евра предузеће. Миленковић каже да их узимају углавном административни радници и рудари 
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којима је до пензије остало неколико година. Предузеће ће ове године, рачунајући и природни 
одлив, напустити укупно око 450 радника. 
Како је рекао, од тог времена до данас Србија је много уложила у изградњу и развој "Трепче" 
која је изузетно важна за Србију и у економско-правном смислу, каже, представља српску 
компанију. 
"Посебно је важно да будемо уједињени и да сви заједно будемо свесни да као уједињјени 
можемо да сачувамо све наше вредоности, пре свега, мир и безбедност, а то ћемо сачувати зато 
што је иза вас овде држава Србија. Сачуваћемо нашу имовину, нашу "Трепчу", изборићемо се 
да она, као и други привредни субјекти на КиМ, и даље буду мотор развоја српског народа овде 
на северу КиМ", поручио је Петковић. 
Он је честитао рударима празник и изразио наду да ће га српски народ, уједињен, много година 
и деценија обележавати у индустријском парку Трепча. 
Генерални директор "Трепче" Јован Димкић навео је да тај комбинат бележи добре 
производно-финансијске резултате и да обим производње последњих неколико година износи 
200.000 тона. 
Димкић је истакао да је "Трепча" стабилна компанија која редовно измирује све обавезе, док је 
просечна зарада рудара, како каже, изнад 700 евра и спада у најбоље у региону. 
Оно што може да поремети пословање комбината јесте, каже, спољни фактор, односно 
косовске институције. 
Димкић је напоменуо да администартивне одлуке приштинских институција повремено 
ометају извоз производа и изазивају велике финансијске губитке, али и наносе штету 
пословном имиџу компаније. 
Он је истакао да правни статус КиМ и статус "Трепче" нису одвојена питања, као и да је у 
Трепча у политичком фокусу Приштине. 
Менаџмент и запослени у "Трепчи" се, каже, не руководе страначком политиком, али су без 
двоумљења опредељени да спроводи државну политику Србије. 
 
"Имамо много разлога да дамо пуну подршку настојањима нашег дрзавног врха на послу 
најтежем могућем којим се у овом тренутку баве. Морамо бити свесни да решење не може бити 
само оно које је добро само за КиМ или север КиМ, већ за српски народ у целини, и у 
централној Србији и у региону", поручио је Димкић. 
На прослави у "Трепчи" прочитана је и честитка директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића 
запосленима и руководству комбината, као и свим рударима у Србији у којој се истиче да се ове 
године Дан рудара обележава у тренутку када као држава и народ пролазимо кроз тешке и 
судбоносне наде. 
 
Ђурић је навео да смо сведоци константних изазова и претњи које се између осталог односе и 
на енергетски систем на КиМ и подсетио да је председник Вучић неколико пута нагласио да 
постоје јасне црвене линије када се ради о "Трепчи" и енергетици на КиМ. 
"Зато желим и овог пута да поручим да ће Република Србија заштити и Трепчу и 
хидроелектрану "Газиводе" и трафостаницу "Валач". У то не треба нико да сумња, јер онај ко 
дира у Трепчу руши темеље егзистенције српског народа на КиМ, а то ћемо наставити да 
чувамо", стоји у писму Ђурића. 
Он је нагласио да је "Трепча" деценијама у разним државним системима и државним 
превирањима, темељни ослонац енергерског, економског и укупног развоја и напретка наше 
јуже покрајине. 
"Трепча је незаобилазна претпоставка у свим савременим стратешким плановима даљег 
ширења енергетскохг сектора и модерног развоја КиМ", поручио је Ђурић. 
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"БОР" ДОБИЈА ПАРТНЕРА 
Уручивањем Шистекових награда, највишег признања Рударско-топионичарског басена (РТБ), 
у понедељак је у Бору свечано обележен 6. август - Дан рудара Србије. 
- Ове године очекује нас избор стратешког партнера за РТБ - казао је Александар Антић, 
министар рударства. - У игри је пет-шест озбиљних компанија из Русије, Кине, Канаде... - 
Будући стратешки партнер треба да понуди такав обим инвестиција да се у Бору производи од 
100.000 до 150.000 тона бакра годишње. Такође, један од критеријума је да сви запослени 
остану на својим радним местима, као да се, у будућем периоду, са растом производње, број 
радника и увећа. 
 

Ђорђевић: Преквалификацијом до радне снаге 
Танјуг  
 
Министар је раније упозорио да уколико се нешто не предузме, Србија би за неколико година 
могла да остане без продаваца, возача, пекара, радника у хотелијерству и угоститељству 
Недостатак радне снаге је проблем са којим се Србија већ суочава, а Влада Србије тај проблем 
решава креирањем нових радних места, преквалификацијом и доквалификацијом радника, 
изјавио је данас министар за рад и социјална питања ЗоранЂорђевић. 
 
Министар је раније упозорио да уколико се нешто не предузме, Србија би за неколико година 
могла да остане без продаваца, возача, пекара, радника у хотелијерству и угоститељству. 
 
"Политика Владе Србије јесте креирање нових радних места. С друге стране имамо 
демографску слику која није баш најбоја и управо из тог разлога су кренуле све ове мере када је 
у питању подстицаји за рађање", рекао је Ђорђевић за ТВ Прва. 
Указао је да Национална служба за запошљавање одваја средства за преквалификацију и 
доквалификацију радника како би се ангажовали сви они ресурси и спречило недостајање 
радне санге. 
Говорећи о мигрансткој кризи, Ђорђевић је истакао да у Србији тренутно има око 4.000 
миграната и да се наша држава, за разлику од неких земаља ЕУ, према мигрантима понаша 
одговорно. 
"Тиме показујемо пример добре праксе како и на који начин треба да се опходимо према 
мигрантима", оценио је Ђорђевић и указао да они нису напустили своје домове не из хира, већ 
због притиска. 
 
С обзиром да међу мигрантима има малолетне деце, министар је истакао да је Министарство за 
рад предузело све како би боравак у Србији њима надокнадио њихово детињство и право на 
образовање. 
"Долазе похвале из ЕУ за такав третман према мигрантима", рекао је Ђорђевић. 
Подсетио је да мигратнима Србија није крајиња дестинација, већ само рута до Западне Европе. 
 

Отпремнине за 350 запослених у руднику Ресавица 
Танјуг  
 
Рудник Ресавица ове године ће уз отпремнине напустити 350 запослених, рекао је за Тањуг 
председник Синдиката рудара Ресавице Небојша Миленковић 
Рудник Ресавица ове године ће уз отпремнине напустити 350 запослених, рекао је за Тањуг 
председник Синдиката рудара Ресавице Небојша Миленковић. 
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"Ове године смо почели са решавањем вишка запослених кроз стимулативне отпремнине и у 
јануару је отишло 100 радника, а до краја године ће још 250 радника", рекао је Миленковић. 
 
Отпремнине су 300 евра по години стажа, 200 евра обезбедила је држава, а 100 евра предузеће, 
објаснио је Миленковић и објаснио да их узимају углавном административни радници и 
рудари којима је до пензије остало неколико година. 
 
 
Предузеће ће ове године, рачунајући и природни одлив, напустити укупно око 450 радника, 95 
оних који су услове стекли између два празника испраћено је, поводом Дана рудара, 3. августа, 
у пензију, подсетио је Миленковић. 
 
Обележавање Дана рудара у Ресавици је почело јутрос у шест сати, а означило га је шест 
плотуна рударских мина. 
 
 

Синдикату пребројавају чланство 
Н. РАДИЋ | 04. август 2018.  
 

Влада Републике Српске утврдила предлог закона о изменама и допунама закона о штрајку. Од 
сада ће морати да утврђују своју репрезентативност бројем радника које представљају 
СТРУКОВНИ синдикати у Републици Српској од сада ће морати строго утврђивати своју 
репрезентативност бројем радника које представљају пред унапред утврђеним, мешовитим 
комисија у Министарству рада и социјалне заштите, у супротном, губе улогу социјалних 
партнера, утврђено је на седници Владе РС. 
 
Влада РС утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о штрајку ради 
усклађивања тог са Законом о раду Српске, као и са правним институтима одређеним у Закону 
о мирном решавању радних спорова. 
 
- Закон о раду више не познаје појам "већински репрезентативни" синдикат и удружење 
послодаваца организованих на нивоу Српске, већ су овим законом, између осталог, прописани 
услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу РС, па је у том 
смислу неопходно ускладити овај закон са Законом о раду - саопштено је из Бироа Владе за 
односе с јавношћу. 
Председник синдиката медија и графичара РС Никола Шобот појаснио је, за "Новости", да то 
значи да струковни синдикати неће имати репрезентативну улогу у преговорима са осталим 
социјалним партнерима када су у питању права радника уколико не испуне све услове потребне 
за то. 
- То се пре свега мисли на постотак чланства унутар једног синдиката које има амбицију да има 
улогу социјалног преговарача, а то значи да једна таква организација мора да има бар 15 одсто 
радника у чланству гране коју представља. Пре је био само један, већински, савез синдиката, 
сада сви грански синдикати желе равноправне улоге преговарача, али за то морају 
испоштовати поменуте услове као и добити позитивну оцену на мешовитој комисији у 
ресорном министарству - појаснио је Шобот. 
Из Струковног синдиката медицине РС осудили су овакву одлуку Владе и сматрају да је 
посреди очигледан "политички монтиран поступак". 
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Такође, подсећају и на то да су давно доказали своју репрезентативност. 
- У управном поступку преиспитивања репрезентативности који је на захтев Миленка 
Гранулића, председника Синдиката здравства и социјалне заштите РС започео још 7. марта 
2018. и трајао дуже од четири месеца, Струковни синдикат доктора медицине РС је био 
принуђен да потпуно непотребно и у незаконитом и "политички монтираном поступку" 
одговара на неосноване оптужбе и доказује свима неспорне чињенице о својој синдикалној 
репрезентативности у гранама делатности медицинске и стоматолошке праксе и болничкој 
делатности, а што је коначним решењем тог Министарства на крају у целости потврђено - 
наводи се у саопштењу овог синдиката, и додаје: 
У Синдикату медиције тврде да је покретање овог поступка нарочито искористио Драган 
Богданић, министар здравља и социјалне заштите у Влади РС, као и одређени број директора 
здравствених установа, које именује Влада РС за јавно спровођење досад незабележено 
"прљаве" кампање против слободе синдикалног организовања и деловања чланова Струковног 
синдиката доктора медицине РС, а све са циљем да се уценама и претњама, као и давањем 
лажних обећања принуде доктори медицине да напусте чланство у том синдикату и да се на тај 
начин укине или маргинализује његово легално и легитимно репрезентативно синдикално 
деловање.  
 
МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  
ЗАКОН о мирном решавању радних спорова ступио је на снагу у новембру 2016. године, којим 
се уређује поступак мирног решавања интересних и правних колективних радних спорова, због 
чега је потребно ускладити одредбе Закона о штрајку са новим правним институтима 
прописаним Законом о мирном решавању радних спорова. 
 
 

 
 

У Србији нема ко да меси хлеб 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Наша земља може да извози менаџере, јер је много факултета који данас школују младе за ова 
занимања, али зато нема ко да прави пециво или зида и гради, па се за тај посао узимају 
приучени радници 
 
Србија би за неколико година могла да остане без пекара, возача, продаваца и угоститеља. 
Недостатак радне снаге је проблем са којим се наша земља већ дуже суочава, а влада тај 
проблем решава креирањем нових радних места, преквалификацијом и доквалификацијом 
радника, изјавио је министар за рад и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
– Србија ће се због негативног природног прираштаја ускоро суочити с мањком радне снаге и 
неће имати ко да ради. Национална служба за запошљавање одваја средства за 
преквалификацију и доквалификацију радника како би се ангажовали сви ресурси и спречио 
недостатак радника – објаснио је министар. 
– Искуства послодаваца управо то потврђују, јер се овај мањак осећа већ неколико година. То се 
посебно односи на аутомеханичаре, вариоце, али и раднике у грађевинарству, производњи 
одеће и обуће – каже Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије. 
Разговарамо да плате у просвети буду повећане бар за 10 одсто 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да се разговара о томе да плате просветних 
радника буду повећане бар за десет одсто. 
„Здравство и просвета ће имати предност, то сам чуо од премијерке и то могу да кажем, али ће 
то бити пред крај године”, рекао је министар новинарима у Београду. 
Он је нагласио да се са синдикатима раде нови модели финансирања око платних разреда, што 
је веома важно за квалитет наставе.  
Две високе медицинске школе биће спојене у једну 
Након спајања Београдске пословне школе и Пословне школе у Блацу у Академију пословних 
струковних студија, следеће на реду је спајање две високе струковне школе из области туризма 
и угоститељства у једну, као и две високе медицинске школе, најавио је министар просвете 
Младен Шарчевић. 
„Свакако су у врху мојих интересовања Медицинска школа у Ћуприји и Медицинска школа у 
Београду”, рекао је Шарчевић новинарима. 
Он је нагласио да највише притужби стиже из високих пословних школа „где има много пара”. 
„Где год има много новца, ту је и невоље, јер се онда за њих сви интересују”, подвукао је 
Шарчевић. 
За разлику од факултета који осим декана имају и ректора као вишу инстанцу контроле, 
Шарчевић каже да високим струковним школама управљају директори које нико не 
контролише. 
На ред ће доћи, како је рекао, све високе пословне школе - наставиће се са реорганизовањем у 
области економије, затим туристичке, медицинске, али и васпитачке пословне школе. 
Оне ће бити спајане у академије или ће се припајати факултетима и универзитетима. 
Министар је подсетио да је формиран привремени Савет за Академију пословних струковних 
студија и да њега чине експерти из области права, економије, финансија... 
Њихов задатак биће да утврде шта се тачно дешавало у две високе пословне школе, у Блацу у 
Београду, и да утврде токове новца, као и да се направи добри модели наставе и испита. 
Што се тиче пословања две високе школе и „исисавања новца”, министар је рекао да је 
укључено и тужилаштво. 
„Новац можда законски трошен, али да није морално то што су радили”, закључио је 
он. (Танјуг) 
 

 
 

На посао више од деценије чека 13.209 људи 
      
По подацима Националне службе за запошљавање из најновијег билтена, на крају прошлог 
месеца у Србији је било је 574.216 незапослених. 
 
Од укупног броја, у Војводини их је било 120.420. 
На почетку године на евиденцији у Војводини било је 135.149 незапослених, а охрабрује 
податак да је за првих седам месеци ове године њихов број смањен за 14.729. Највише 
незапослених у Војводини има у Јужнобачкој области – 37.434, а затим у Јужнобанатској – 
23.814. У Сремској области има 16.537 незапослених, Западнобачкој – 14.292, Средњобанатској 
– 11.201, Севернобачкој – 9.013 и Севернобанатској – 8.129. 
Од укупног броја незапослених у Војводини на крају прошлог месеца највише је оних који 
имају први, други и трећи степен стручне спреме – чак 73.555. Са средњом стручном спремом 
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без посла је било 30.699 особа, а с вишом стручном спремом 621. На посао чекају и 15.384 
факултетски образована, с мастер дипломом њих 110, а с докторатом 41. 
Када је старосна структура у питању, на крају јула од укупног броја незапослених у Војводини 
њих 3.625 било је старо између 15 и 19 година, 9.065 између 20 и 24 године, а 12.349 стари су од 
25 до 29 година. На евиденцији је и 13.113 незапослених старих од 30 до 34 године, а од 35 до 39 
година још 13.624. Незапослених старих од 40 до 44 године живота било је 14.217, а 13.892 оних 
који чекају посао старо је од 45 до 49 година. Чак 15.408 незапослених Војвођана старо је 
између 50 и 54 године, а највише је незапослених старих између 55 и 59 година – 15.517. На 
евиденцији незапослених на крају прошлог месеца било је и 9.609 особа старих од 60 до 65 
година. 
 
Новчана накнада за 8.690 особа без посла 
Новчану накнаду Нациционалне службе за запошљавање у Србији прима 37.308 незапослених, 
од којих је у Војводини 8.690. У филијали НСЗ-а у Новом Саду новчану накнаду примају 3.202 
незапослена, у Сремској Митровици 1.367, Сомбору 1.054, Зрењанину 796, Панчеву 717, 
Суботици 615, Кикинди 586 и Вршцу 353. 
 
Међу 120.420 незапослених у Војводини на крају јула њих 18.216 на посао чека до три месеца, 
између три и шест месеци 10.101, а од шест до девет месеци 8.632. Од девет месеци до годину на 
посао чека 6.415 особа, а од једне до две године њих 16.495. Између две и три године на посао 
чека 11.432 особа, од три до пет година њих 14.408, а од пет до осам година 15.121 незапослени. 
На евиденцији има и 6.391 незапослени који на посао чека од осам до десет година, као и 
13.209 особа који су без радног места дуже од деценије. 
Током јула на евиденцију незапослених у Војводини пријавило се 8.918 особа, што је готово 
девет процената више него у јуну. Највише новопријављених има у Јужнобачкој области – 
3.082, а потом у Јужнобанатској – 1.601, Сремској – 1.197, Западнобачкој – 1.018, 
Средњобанатској – 961, Севернобачкој – 563 и Севернобанатској области – 496. 
Љ. Малешевић 
 

Бор: Централна прослава Дана рудара Србије 
Извор: Танјуг 
      
БОР:  Централна свечаност поводом Дана рудара Србије ове године одржана је у Бору.  
 
После традиционалне рударске будилице која је рано јутрос прошла свим улицама града Бора, 
у Клубу РТБ-а Бор у Брестовачкој Бањи, за делегације високих званичника, амбасадоре и 
представнике амбасада, као и за бројне пословне партнере, пријатеље компаније и 
представнике друштвено-политичког живота Србије, одржан је свечани пријем коме је 
присуствовао и министар рударства и енергетике Владе Републике Србије Александар Антић. 
"РТБ Бор је стабилна компанија и управо из тог разлога данас када се налазимо у фази одабира 
стратешког партнера ми имамо интересовање великих, значајних светских компанија за 
учешће на тендеру", нагласио је министар рударства и енергетике Републике Србије 
Александар Антић. 
Генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски је рекао да је та компанија сада достигла свој 
максимум и не може у даљи развој без стратешког партнера.  
"За отварање нових рудника ми немамо довољно средстава, држава Србија то такође не може, 
нити је пракса у свету да држава отвара нове руднике. Зато нам је неопходан стратешки 
партнер. Озбиљне компаније су се јавиле и за двадесетак дана ћемо знати која од њих може да 
постане наш стратешки партнер", напоменуо је Спасковски. 
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У званичном делу прославе, седморо басенских радника додељена је награду "Инжењер 
Шистек:, највише признање које РТБ уручује за допринос развоју компаније, а представници 
синдиката Србије уручили су сатове најбољим рударима "Трепче", РББ-а, РБМ-а и рудника 
"Рудник". 
 
 

 
 

Напета ситуација у ДЕС-у, министар: Неће се угасити 
 
Ситуација у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом "ДЕС", сваког дана је све лошија и напетија. Плате касне, радни стаж им није 
повезан, а радници не могу пронаћи заједнички језик, јер у зависности од синдиката, којем 
припадају, имају другачији поглед на решење тренутне ситуације у том предузећу. 
Две неисплаћене зараде, неостварено право на здравствено осигурање и неповезан радни стаж 
од 2016-е године, проблеми су због којих 200 запослених у ДЕС-у, брине за судбину својих 
породица. И док поједини радници полако напуштају то предузеће, има И оних који још чекају, 
како би стекли право на социјални програм. 
"Нерадећи, одбијајући послове, само можемо отићи у стечај. Верујете, најављују велики 
послови, а без рада И послова нема изласка из кризе, чаробног штапа нема", каже Борка 
Миловановић, председница синдиката "Сипос ДЕС Нови Сад". 
Интереси свих запоследних у ДЕС-у требало би да буду исти, без обзира на то којем синидкату 
припадају, јер је реч о судбини око 200 породица, које су до скоро могле живети од прихода тог 
предузећа, а радикализација штрајка последња је сламка спаса, поручују у синдикату "Слога 
Дес Нови Сад" 
"Наши захтеви су исплате заосталих плата, пореза на зсдравство, немамо здравствено 
осигурање од октобра прошле године, пензионо нам није уплаћшено, Само нам се нуди једина 
могућност, а то је социјални програм који није у интересу запослених....Мислим да ова фирма 
има услова И да може да ради И ми се за то боримо. За ово стање нису одговорни радници, 
наше је било И остаје да радимо. Неко је довео до овога све ове године И још увек води. Нико 
не спомиње одговорност пословодства, менаџмента И људи, који су нас до овде довели", каже 
Зорица Степанов председница синдиката "Слога ДЕС" 
Запослени кажу да је ситуација последњих неколико месеци веома напета и да чак ни 
запоследни не могу пронаћи заједнички језик. 
"Радим 35 година, И моја супруга овде ради као шивач без плате, мени је посао неопходан, јер 
морам да ишколујем своју децу. Не смем да останем без посла И зато не желим да штрајкујем, 
нити да идем на тржиште рада", истиче Ранко Кукољ, запослен у ДЕС-у. 
"Мене је колега избацио из канцеларије прошле недеље, викао је: "Напоље, напоље. Ми овде 
штрајкујемо, И ти треба да штрајкујеш", а ја нећу да штрајкујем, јер то доводи до лоше 
ситуације, можда И до стечаја", каже Аничка Моравек запослена у предузећу "ДЕС". 
Ситуација у овом предузећу до даљег остаје неизвесна, а радници очекују помоћ надлежних 
градских, покрајинских И републичих институција, јер је то, према њиховим речима, једино 
решење да "ДЕС" не оде у стечај. У супротном, у питање би била доведена судбина око 200 
породица. 
Ђорђевић: Преквалификацијом до радне снаге, ДЕС се неће угасити 
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Недостатак радне снаге је проблем са којим се Србија већ суочава, а Влада Србије тај проблем 
решава креирањем нових радних места, преквалификацијом и доквалификацијом радника, 
изјавио је данас министар за рад и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Министар је раније упозорио да уколико се нешто не предузме, Србија би за неколико година 
могла да остане без продаваца, возача, пекара, радника у хотелијерству и угоститељству. 
"Политика Владе Србије јесте креирање нових радних места. С друге стране имамо 
демографску слику која није баш најбоља и управо из тог разлога су кренуле све ове мере када 
је у питању подстицаји за рађање", рекао је Ђорђевић за ТВ Прва. 
Указао је да Национална служба за запошљавање одваја средства за преквалификацију и 
доквалификацију радника како би се ангажовали сви они ресурси и спречило недостајање 
радне снаге. 
Говорећи о мигрансткој кризи, Ђорђевић је истакао да у Србији тренутно има око 4.000 
миграната и да се наша држава, за разлику од неких земаља ЕУ, према мигрантима понаша 
одговорно. 
"Тиме показујемо пример добре праксе како и на који начин треба да се опходимо према 
мигрантима", оценио је Ђорђевић и указао да они нису напустили своје домове не из хира, већ 
због притиска. 
С обзиром да међу мигрантима има малолетне деце, министар је истакао да је Министарство за 
рад предузело све како би боравак у Србији њима надокнадио њихово детињство и право на 
образовање. 
"Долазе похвале из ЕУ за такав третман према мигрантима", рекао је Ђорђевић. 
Подсетио је да мигратнима Србија није крајња дестинација, већ само рута до Западне Европе. 
Политика Владе је да се предузећа не гасе, то важи и за "ДЕС" 
Ђорђевић је додао да је политика Владе Србије да се фирме и компаније не гасе и да то важи и 
за предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "ДЕС" 
из Новог Сада. 
Радници тог предузећа, које запошљава око 60 одсто особа са инвалидитетом, су крајем јула 
започели протесте због проблема са заосталим платама, исплатом здравственог и пензионог 
осигурања и путних трошкова. 
"Они још не штрајкују, имали су протесте. У Србији постоји 19 фирми "ДЕС-а" и сви су 
равноправни за нас. Политика Владе Србије јесте да не гасимо фирме и компаније, то исто 
важи и за те фирме, ми желимо да сачувамо радна места", рекао је Ђорђевић за ТВ Прва. 
Министар је подсетио да је у петак имао састанак са директором тог предузећа Браниславом 
Костадиновићем и представницима синдиката радника и истакао да је циљ да реорганизацијом 
дођу до решења проблема. 
"Они имају доста предности када су у питању такве компаније и они то треба да искористе на 
тржишту рада. Министарство је ту да њима помогне у томе и управо смо о томе разговарали 
како да изађемо из ове кризе", изјавио је Ђорђевић. 
Подсетио је да суноврат предузећа "ДЕС" почиње од 2006. године лошим пословањем, које је 
кулминирало 2014. године и да Министарство од тада покушава да их извуче из кризе. 
 

Дан рудара: Захтевају боље услове рада и веће плате 
БЕОГРАД   
 
Данас је Дан рудара. Прославља се широм земље, као сећање на 6. август 1903. и велики 
рударски штрајк за боље услове рада и веће зараде. У Србији тренутно приватизовани рудници 
и ЕПС-ови површински копови Колубаре и Костолца раде добро, али девет јамских копова, 
који послују у оквиру Ресавице, не могу без државне помоћи. Влада спрема Акциони план за 
њихов опоравак. Причу о њима додноси новинарка РТС-а Ружица Врањковић. 
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Око 22.000 рудара у Србији данас обележава свој празник Дан рудара, а њихови главни захтеви 
су и ове године већа безбедност на раду и бољи материјални положај. Просечна месечна плата 
рудара у Србији је између 40.000 и 80.000 динара, у зависности од радног места, а синдикати 
кажу да би њихове плате требало да буду и изнад 1.000 евра, ако се узме у обзир значај те 
професије и услова у којима раде. 
Централна свечаност поводом Дана рудара Србије ове године одржана је у Бору. 
После традиционалне рударске будилице која је рано јутрос прошла свим улицама града Бора, 
у Клубу РТБ-а Бор у Брестовачкој Бањи, за делегације високих званичника, амбасадоре и 
представнике амбасада, као и за бројне пословне партнере, пријатеље компаније и 
представнике друштвено-политичког живота Србије, одржан је свечани пријем коме је 
присуствовао и министар рударства и енергетике Владе Републике Србије Александар Антић. 
"РТБ Бор је стабилна компанија и управо из тог разлога данас када се налазимо у фази одабира 
стратешког партнера ми имамо интересовање великих, значајних светских компанија за 
учешће на тендеру", нагласио је министар рударства и енергетике Републике Србије 
Александар Антић. 
Генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски је рекао да је та компанија сада достигла свој 
максимум и не може у даљи развој без стратешког партнера. 
"За отварање нових рудника ми немамо довољно средстава, држава Србија то такође не може, 
нити је пракса у свету да држава отвара нове руднике. Зато нам је неопходан стратешки 
партнер. Озбиљне компаније су се јавиле и за двадесетак дана ћемо знати која од њих може да 
постане наш стратешки партнер", напоменуо је Спасковски. 
У званичном делу прославе, седморо басенских радника додељена је награду "Инжењер 
Шистек:, највише признање које РТБ уручује за допринос развоју компаније, а представници 
синдиката Србије уручили су сатове најбољим рударима "Трепче", РББ-а, РБМ-а и рудника 
"Рудник". 
Сећање на 6. август 1903. године 
Дан рудара се, иначе, обележава у знак сећања на 6. август 1903. године, када је у Сењском 
руднику, првој и најстаријој јами у земљи, која је сада у саставу Рембаса, почео штрајк због 
лоших финансијских и радних услова рудара. Штрајкачи су се тада изборили за бољи положај 
и скраћење радног времена. 

Отпремнине за 350 запослених у руднику 
Ресавица 

Рудник Ресавица ове године ће уз отпремнине 
напустити 350 запослених, рекао је за Тањуг 
председник Синдиката рудара Ресавице 
Небојша Миленковић. 
"Ове године смо почели са решавањем вишка 
запослених кроз стимулативне отпремнине и у 
јануару је отишло 100 радника, а до краја 
године ће још 250 радника", рекао је 
Миленковић. 
Отпремнине су 300 евра по години стажа, 200 
евра обезбедила је држава, а 100 евра 
предузеће, објаснио је Миленковић и објаснио 
да их узимају углавном административни 
радници и рудари којима је до пензије остало 
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неколико година. 
Предузеће ће ове године, рачунајући и 
природни одлив, напустити укупно око 450 
радника, 95 оних који су услове стекли између 
два празника испраћено је, поводом Дана 
рудара, 3. августа, у пензију, подсетио је 
Миленковић. 
Обележавање Дана рудара у Ресавици је 
почело јутрос у шест сати, а означило га је 
шест плотуна рударских мина. 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић је рекао Тањугу да је тај 
штрајк у ствари показао да су рудари јединствена организација и да својом снагом могу да се 
изборе за бољитак. 
Синдикати се данас боре, како је рекао, пре свега за већу безбедност и здравље на раду, с 
обзиром да рудари раде у веома тешким и опасним условима. 
Истиче да је најважније да се рударима обезбеди сигурна атмосфера, да увек могу живи и 
здрави да се врате кући својим породицама. 
"Број смртних и тешких повреда на раду се не смањује у рударском сектору, иако су донети 
квалитетни предуслови односно закони. Важно је, такође, да рудари због тешког рада имају 
добру зараду, које би морале да иду преко 1.000 евра. Они копају руду и да нема руде, као 
базног елемента од којег се прави све друго, не би било ни света", каже Вујовић. 
Рудари у Србији имају бенефицирани радни стаж и на годину дана добијају бенефицију шест 
месеци због тешких услова рада. 
Србија има рударске активности на око 250 експлоатационих поља, а  истраживања се обављају 
на око 130 експлоатационих поља. 
Како је најављивано, у Србији би до 2020. године требало да буде отворено седам рудника, са 
отварањем неколико хиљада радних места. 
Реч је о рудницима бакра и злата у околини Бора, затим рудника литијума код Лознице, 
Мајдани код Крупња и Љубовије, затим рудника каменог угља Јерма код Пирота, као и рудник 
олова и цинка код Босилеграда и руднику борних минерала у Баљевцу код Рашке, али и 
отварању површинских копова. 
Брнабић честитала Дан рудара 
Премијерка Србије Ана Брнабић упутила је данас честитку рударима поводом обележавања 6. 
августа - Дана рудара. 
Свим рударима у Србији упућујем срдачне честитке поводом обележавања 6. августа, Дана 
рудара и изражавам дубоко поштовање за тежак и одговоран посао који обављате", наводи се у 
честитки. 
Како је истакла, рударство је важно за привредни напредак и раст. Због тога ће влада наставити 
да ради на обезбеђивању бољих услова за рад, уважавајући вашу посвећеност послу и важну 
улогу коју имате у развоју наше земље, додала је она. 
"У име Владе Србије и своје лично име, желим вам пуно среће у будућем раду“ , наводи се у 
честитки премијерке Брнабић, саопштено је из Владе. 
Антић: Зарадити 'хлеб са седам кора', није нимало лако" 
Министар рударства и енергетике Александар Антић честитао је данас свим запосленима у 
рударском сектору, у којем ради око 25.000 људи, Дан рудара, уз поруку да рударство има 
будућност у Србији, с обзиром на то да ће се у овом сектору реализовати велики број 
инвестиција. 
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Антић је напоменуо да се рударство у Србији увелико модернизује и да су направљени видљиви 
помаци, што би, каже, требало да охрабри запослене у рударском сектору и најави им светлију 
и сигурнију будућност. 
"Влада Србије и Министарство рударства и енергетике улажу велике напоре како би се 
инвестиције у рударству повећале, самим тим и број упослених радника и њихове зараде, као и 
еколошки стандарди", навео је ресорни министар у честитки. 
Како је истакао, надлежнима је веома важно да испуне најважнију потребу рудара - да им 
осигурају већу безбедност и заштиту здравља на раду, јер раде у тешким условима, са 
одређеним ризиком. 
"Дубоко смо свесни да зарадити 'хлеб са седам кора', није нимало лако", подвукао је Антић. 
Он је нагласио да Србија поседује сигурну базу за повећање производних капацитета који ће у 
будућности утицати на повећање његовог учешћа у БДП-у земље, имајући у виду геолошка 
открића, попут лежишта у Јадру код Лознице, налазишта Чукару Пеки код Бора, уз рад на 
интензивним геолошим истраживањима у Тимочком комплексу, и рударске системе попут 
Колубаре, Костолца, РТБ-а Бор и Ресавице. 
"Низ других активности домаћих и страних рударских компанија, свакако ће дати замајац 
развоју рударства у Србији, што ће додатно унапредити читаве регионе", указао је Антић. 
Додао је да очекује додатне инвестиције у рударство, отварање нових рудника, додатна 
истраживања, за шта су, каже, потребне велике инвестиције, које треба обезбедити кроз 
стратешка партнерства. 
"Влада Србије и Министарство поставили су циљ од којег неће одустати - заштиту права 
радника, да рудари буду безбедни на радним местима и задовољни условима рада и на томе 
ћемо радити континуирано и предано, јер управо они јесу носиоци енергетске стабилности и 
стуб ове стратешке привредне гране. Уз рударски поздрав - Срећно!", поручио је Антић. 
''Трепча'' симбол борбе за опстанак Срба на КиМ 
Дан рудара обележен је данас у комбинату ''Трепча'' у Косовској Митровици, где је помоћник 
директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић руководству и запосленима 
поручио да тај комбинат представља окосницу економског развоја српског народа на северу 
КиМ. 
Петковић је рекао да је Рударско-металуршко-хемијски комбинат ''Трепча'' симбол борбе за 
опстанак српског народа на КиМ и да Србија никада неће одустати од ''Трепче'', као ни од 
целокупног енергетског система у јужној покрајини. 
Он је цитирао председника Александра Вучића да Србија никада неће одустати ни од српског 
народа на КиМ, као ни од ''Трепче'', хидроелектране ''Газиводе'' и трафостаницу ''Валач'', јер су 
то ''црвене линије одбране српског националног интереса и државе Србије''. 
''Одлучни смо да останемо на својим вековним огњиштима и додатно смо у то убеђени након 
свих лажних вести и дезинформација са којима се суочавамо претходних дана. Због тога је 
важно да поруку мира упутимо и са овог места'', рекао је Пековић. 
Он је подсетио да је прошле године у Звечану прослављено 90 година постојања модерног 
комбината ''Трепча'' за који је камен темељац положио краљ Александар Карађорђевић. 
Како је рекао, од тог времена до данас Србија је много уложила у изградњу и развој ''Трепче'' 
која је изузетно важна за Србију и у економско-правном смислу, каже, представља српску 
компанију. 
''Посебно је важно да будемо уједињени и да сви заједно будемо свесни да као уједињени 
можемо да сачувамо све наше вредности, пре свега, мир и безбедност, а то ћемо сачувати зато 
што је иза вас овде држава Србија. Сачуваћемо нашу имовину, нашу ''Трепчу'', изборићемо се 
да она, као и други привредни субјекти на КиМ, и даље буду мотор развоја српског народа овде 
на северу КиМ'', поручио је Петковић. 



19 

 

Он је честитао рударима празник и изразио наду да ће га српски народ, уједињен, много година 
и деценија обележавати у индустријском парку Трепча. 
Генерални директор ''Трепче'' Јован Димкић навео је да тај комбинат бележи добре 
производно-финансијске резултате и да обим производње последњих неколико година износи 
200.000 тона. 
Димкић је истакао да је ''Трепча'' стабилна компанија која редовно измирује све обавезе, док је 
просечна зарада рудара, како каже, изнад 700 евра и спада у најбоље у региону. 
Оно што може да поремети пословање комбината јесте, каже, спољни фактор, односно 
косовске институције. 
Димкић је напоменуо да административне одлуке приштинских институција повремено 
ометају извоз производа и изазивају велике финансијске губитке, али и наносе штету 
пословном имиџу компаније. 
Он је истакао да правни статус КиМ и статус ''Трепче'' нису одвојена питања, као и да је у 
Трепча у политичком фокусу Приштине. 
Менаџмент и запослени у ''Трепчи'' се, каже, не руководе страначком политиком, али су без 
двоумљења опредељени да спроводи државну политику Србије. 
''Имамо много разлога да дамо пуну подршку настојањима нашег државног врха на послу 
најтежем могућем којим се у овом тренутку баве. Морамо бити свесни да решење не може бити 
само оно које је добро само за КиМ или север КиМ, већ за српски народ у целини, и у 
централној Србији и у региону'', поручио је Димкић. 
На прослави у ''Трепчи'' прочитана је и честитка директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића 
запосленима и руководству комбината, као и свим рударима у Србији у којој се истиче да се ове 
године Дан рудара обележава у тренутку када као држава и народ пролазимо кроз тешке и 
судбоносне наде. 
Ђурић је навео да смо сведоци константних изазова и претњи које се између осталог односе и 
на енергетски систем на КиМ и подсетио да је председник Вучић неколико пута нагласио да 
постоје јасне црвене линије када се ради о ''Трепчи'' и енергетици на КиМ. 
 

 
 

Рудари захтевају боље услове рада и веће плате 
 
Око 22.000 рудара у Србији ће 6. августа обележити празник Дан рудара, а главни 
захтеви су и ове године већа безбедност на раду и бољи материјални положај. 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  
  
Просечна месечна плата рудара у Србији је између 40.000 и 80.000 динара, у зависности од 
радног места, а синдикати кажу да би њихове плате требало да буду и изнад 1.000 евра, ако се 
узме у обзир значај те професије и услова у којима раде. 
Држава је започела тедерски поступак за проналажење стратешког партнера РТБ-у Бор и 
подизање тог гиганта, најавила отварање нових рудника и оживаљавање целог рударског 
сектора, као и повећање његовог учешћа у БДП-у земље са око 1,5 на 3,5 до пет одсто.  
 
Дан рудара се, иначе, обележава у знак сећања на 6. август 1903. када је у Сењском руднику, 
првој и најстаријој јами у земљи, која је сада у саставу Рембаса, почео штрајк због лоших 
финансијских и радних услова рудара. Штрајкачи су се тада изборили за бољи положај и 
скраћење радног времена.  
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Непосредан повод штрајку у Сењском руднику те године, пола века након проналаска и 
почетка копања угља у Сењу, било је "отпуштање са посла тројице радничких активиста".  
 
За девет дана штрајка, наводе хроничари тог времена, рудари Сењског рудника су "изборили 
повратак на посао двојице отпуштених радника, скраћење радног времена и бесплатан олај за 
осветљење".  
 
Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић је рекао Тањугу да је тај 
штрајк у ствари показао да су рудари јединствена организација и да својом снагом могу да се 
изборе за бољитак.  
 
Синдикати се данас боре, како је рекао, пре свега за већу безбедност и здравље на раду, с 
обзиром да рудари раде у веома тешким и опасним условима. Истиче да је најважније да се 
рударима обезбеди сигурна атмофсфера, да увек могу живи и здрави да се врате кући својим 
породицама.  
 
"Број смртних и тешких повреда на раду се не смањује у рударском сектору, иако су донети 
квалитетни предуслови односно закони. Важно је, такође, да рудари због тешког рада имају 
добру зараду, које би морале да иду преко 1.000 евра. Они копају руду и да нема руде, као 
базног елемента од којег се прави све друго, не би било ни света", каже Вујовић.  
 
У тој синдикалној организацији указују и да би у разговорима са надлежним министарством 
рударима који иду у пензију требало обезбедити исти третман као и свим другим радницима. 
Објаснио је да се тренутно рударске пензије, због бенефицираног радног стажа, обрачунавају 
на ефективно радно време, које је код рудара мање од обичног ефективног радног времена и да 
је зато њихова пензија несто мања.  
 
Рудари у Србији имају бенефицирани радни стаж и на годину дана добијају бенефицију шест 
месеци због тешких услова рада. Србија има рударске активности на око 250 експлоатационих 
поља, а истраживања се обављају на око 130 експлоатационих поља.  
 
Како је најављивано, у Србији би до 2020. године требало да буде отворено седам рудника, са 
отварањем неколико хиљада радних места.  
 
Реч је о рудницима бакра и злата у околини Бора, затим рудника литијума код Лознице, 
Мајдани код Крупња и Љубовије, затим рудника каменог угља Јерма код Пирота, као и рудник 
олова и цинка код Босилеграда и руднику борних минерала у Баљевцу код Рашке, али и 
отварању површинских копова. 
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УСКОРО НОВА НЕМАЧКА КОМПАНИЈА Почела изградња фабрике 
Леони у Краљеву 
 Танјуг 
 
Припремни радови за изградњу фабрике немачке компаније "Леони" почели су у краљевачком 
насељу Ратарско имање. 
Објекат, који ће се простирати на 45.000 квадрата, требало би да буде завршен крајем идуће 
године, а упослиће до 5.000 радника. 
Предузеће ЧИП д.о.о. из Прокупља на тендеру је изабрано за обављање припремних радова. 
Директор Дирекције за изградњу града Краљева Александар Несторовић рекао је за РТС да 
радници данас ограђују градилиште. 
Према најавама, у своју четврту фабрику у Србији немачка компанија има намеру да уложи 
више од 60 милиона евра. 
"Леони" у Србији послује од 2009. године, а у својим погонима у Прокупљу, Малошишту и 
Нишу тренутно запошљава око 6.000 радника. 
 

Шарчевић: Разговарамо да плате у просвети буду повећане бар за 10 
одсто 
 Танјуг 
 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да се разговара о томе да плате 
просветних радника буду повећане бар за десет одсто. 
- Здравство и просвета ће имати предност, то сам чуо од премијерке и то могу да кажем, али ће 
то бити пред крај године - рекао је министар новинарима у Београду. 
Он је нагласио да се са синдикатима раде нови модели финансирања око платних разреда, што 
је веома важно за квалитет наставе. 
 
 

МИНИМАЛАЦ ВЕЋИ ЗА 2.500 ДИНАРА? Раст плата за 350.000 
радника са најнижим примањима 
 
 Сузана Лакић 
 03.08.2018. 17:30 
 
Синдикати ће тражити повећање минималне месечне зараде за 5.000 динара, док послодавци 
нуде раст од 1.600 динара. Преговори почињу за десет дана, а синдикати очекују да ће држава 
пристати на раст од 2.500 динара, сазнаје "Блиц". 
Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће, осим пензија и плата, у јавном сектору 
до краја године бити повећана и минимална зарада, која тренутно износи 24.882 динара, а 
прима је 350.000 радника у Србији. 
Како сазнаје "Блиц", синдикати који ће са Владом и послодавцима преговарати у име радника 
већ су спремили рачунице са којима ће и званично изаћи за десетак дана. 
- Кренућемо прилично радикално. Тражићемо повећање минималца са 143 динара по сату, 
колико сада износи, на 170 динара. То би значило повећање минималне зараде са 24.822 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
https://www.blic.rs/autori/tanjug
http://sport.blic.rs/autori/suzana-lakic
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динара на 29.580. Судећи, међутим, по досадашњем искуству, рачунамо да ће Влада пристати 
на раст од око 10 одсто. То би било око 2.500 динара више у односу на тренутну минималну 
зараду у земљи. Радници би, дакле, добили 157 динара по сату, или загарантовану зараду од око 
27.300 динара - каже извор "Блица". 

 
Наш саговорник открива и временске одредице и ток преговора. Половином августа очекује се 
почетак преговора између државе, синдиката и послодаваца. Месец до месец и по дана након 
тога потребно је за усаглашавање ставова са којима се крајем септембра иде на Социјално-
економски савет. Средином октобра очекује се и усвајање коначне одлуке о висини минималца, 
који ће ступити на снагу 1. јануара 2019. године. 
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С друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије и 
један од чланова преговарачког тима за повећање минималца, каже за "Блиц" да 
послодавци на ову тему годинама покушавају да уведу једину могућу економску 
логику. 
Небојша Атанацковић 
- Сва повећања плата треба да буду једнака годишњем повећању БДП и инфлације. То је у овој 
години укупно шест одсто и захтев синдиката да минималац буде увећан за 10 одсто није 
реалан. Послодавци ће, дакле, тражити да минимална зарада буде око 152 динара по сату, или 
укупно 26.300 динара. То је 700 динара мање од минималног захтева синдиката - оценио је 
Атанацковић за "Блиц". 
Од 2010. године држава је повећавала минималац шест пута. На захтеве синдиката за повећање 
најниже загарантоване зараде у земљи није пристајала у 2014. и 2016. години. Минималац је од 
1. јануара ове године повећан 10 одсто, а у 2017. години шест одсто. 
 
 



БРОЈ 301 5СИНДИКАТ

САмО зДРАв РАДНИК, у зДРАвОм 
ОКРужењу ДАће већИ ДОпРИНОС!

вИше пАжње БзР

Када је 2001.године отворена Канцеларија америчког Центра 
солидарности у Србији, фокус активности првих пет година био је ус-
мерен на социјални дијалог уз учешће две репрезентативне синдикал-
не централе, представника релевантних министарстава и Уније посло-
даваца, те посебно у секторима грађевинарства, здравства, метала… 
У последње две и по године програм Центра солидарности у Србији 
усмерен је на здравље и безбедност на раду у циљу оспособљавања 
синдикалних активиста, подршку у превентиви и сарадњи са надлеж-
ним институцијама, организовању и комуникацији у области БЗР. По-
ред радионица које се реализују у Београду којима се јача тим и ства-
ра мрежа синдикалних активиста, активности се реализују и у Нишу, 
Новом Саду, Мајданпеку, Панчеву, Суботици и Шапцу.

Како је истакао Лори Клеменс, директор Националног про-
грама, активности су усмерене на законодавни оквир који је фокуси-
ран и на специфичне области, те упознавање са најбољим праксама 
у области БЗР. Од самог почетка спровођења Програма постоји снаж-
на подршка Управе за здравље и безбедност на раду, као и Инспек-

тората за рад. Учесници радиони-
ца прошли су захтеван програм 
– од сондирања стања у области 
БЗР, законодавства, преко акта о про-
цени ризика, улоге медицине рада до 
сарадње са иституцијама и јачања уло-
ге синдиката у инспекцијском надзору.

У циљу упознавања са најбољим 
праксама и законодавним решењима 
на радионицама су као излагачи уче-
ствовали представници аустријских и 
словачких синдиката, а приказани су 
најбољи примери практичне приме-
не и високих стандарда БЗР попут “Руд-
ника” из Рудника, добитника европске 
награде за 2016/17. годину у овој обла-

сти, те пример пиваре “Хаинекен” и “Инсе”, где су синдикати или лица за-
дужена за БЗР добили национална признања “28.април” које додељује Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом 
Међународног дана БЗР.

Веома је значајно што је у програм укључен и Мајданпек, не само са 
аспекта безбедности и здравља на раду, већ и због заштите животне сре-
дине, очувања јавног здравља, свега оног што је важно за раднике, грађа-
не и друштво у целини. Јер, ово није само питање синдиката, већ и поди-
зање свеукупне свести о очувању животне околине, спровођењу свих мера 
и стандарда безбедности и здравља на раду и посебно заштити здравља, о 
чему се често недовољно води рачуна. У трци за профитом често се забо-
равља на овај тако важан сегмент свакодневног живота. Само здрав рад-
ник на здравом радном месту и у здравом окружењу може дати највећи 
допринос.

Значај Програма безбедности и здравља на раду који се спроводи 
уз подршку Центра солидарности је и што се у пракси остварује добра са-
радња између две синдикалне централе – СССС и УГС “Независност”, како 
на националном тако и на локалном нивоу, а преношењем позитивних при-
мера, искустава оних који су успели да “искораче напред” и остваре нешто 
више по питању здравља и безбедности на раду, показује се да је тако неш-
то могуће и у нашој средини, уз добру вољу, активност и посвећеност циљу, 
да нам радна средина буде безбеднија, а радник здравији и задовољнији…. 

Амерички центар солидарно-
сти је члан AFL – CIO, америчке 
синдикалне централе. његова ми-
сија је усмерена на пружање под-
ршке радницима и синдикатима 
широм света у стицању вештина у 
оквиру социјалног дијалога, 
здравља и безбедности на раду, 
побољшању услова рада усмере-
них на јачање глобалног раднич-
ког покрета. Остварује програме у 
више од 60 земаља, а у региону за-
падног Балкана активан је у Ср-
бији, Босни и Херцеговини, Црној 
Гори и Албанији.

у оквиру програма обуке активиста у области безбедности и здравља на раду, који спроводе уједињени грански синдикати 
НезАвИСНОСТ и Савез самосталних синдиката Србије, у сарадњи са Центром за солидарност Америчке федерације синдиката 

AFL-CIO у Београду и шест градова Србије одржавају се радионице

мАЈДАНпеК - Две најновије радионице у оквиру програма 
обуке активиста у области безбедности и здравља на раду, 

који спроводе Уједињени грански синдикати Независност и 
Савез самосталних синдиката Србије, у сарадњи са Центром за 
солидарност Америчке федерације синдиката AFL-CIO, одржане су 
у Мајданпеку. Изражавајући задовољство због указаног поверења, 
као признања за досадашњи рад и активност и могућности да 
актуелним едукацијама буду обухваћени синдикални представници 
и активисти овог подручја, Дејан матејевић, председник ОВССС за 
општине Мајданпек, Кладово и Неготин: - Интересовање је велико. 
моја идеја је била да ове теме приближимо нашим колегама. 
у синдикалном раду се нисмо довољно обазирали на област 
безбедност и здравље на раду. То смо некако увек препуштали 
другим и доживљавали као пратеће питање и акт који се везује 
за колективни уговор.”- наводи матејевић и додаје: - На овим 
радионицама смо се уверили да је потребно да безбедности и 
здрављу на раду посветимо далеко више пажње, а да питања 
сагледавамо у светлу свих законских решења, а не само 
најважнијих.”

Ов ССС за општине мајданпек, Кладово и Неготин један од домаћина радионица

Текстови су настали у оквиру пројекта уз подршку Центра солидарности AFL-CIO
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ство говори да те службе финансирају послодавци, али у Србији, на 
жалост, нису заинтересовани, односно, економски снажни за такве 
подухвате. Општина Мајданпек би, међутим, кроз програм примар-
не здравствене заштите можда могла да се део средстава усмери за 
службу медицине рада, предложено је овом приликом.

О јавном здрављу и здрављу радника у региону, најчешћим 
професионалним обољењима у Мајданпеку, говорио је др Драган 

Фудуловић, дугогодишњи директор Здравствене установе који је 
низ година радио у СМР. Тему је обрадио на основу занимљиве ана-
лизе података везано за Рудник бакра Мајданпек и радно место во-
зача тешких возила. Истакао је да код њих нису најчешћа обољења 
органа за дисање, већ обољења коштано зглобног система. Говорио 
је о факторима ризика и обољевања, превенцији, статистици повре-
да на раду, изворима повреда, учесталости, њиховој локализацији 
по органским системима, узроцима, средствима заштите. 

Овај текст и фотографија преузети су из листа “Колектив”

АКТ О пРОЦеНИ РИзИКА

О зДРАвљу И БезБеДНОСТИ НА 
РАДу И меДИЦИНИ РАДА

мАЈДАНпеК - У Мајданпеку је на тему “Акт о процени ризика” 
почетком јула одржана и друга радионица за синдикалне представ-
нике и активисте борског округа у оквиру другог циклуса пројекта 
усмереног на обуку запослених и синдикалних активиста о здрављу 
и безбедности на раду који спроводе Савез самосталних синдика-
та Србије и УГС “Независност” уз подршку Америчког центра за рад-
ничку солидарност.

Тематски, ова радионица се надовезала на претходне, а о про-
цени ризика говорило се у циљу сагледавања могућности за раз-
вој и унапређење сарадње између синдиката и Инспектората за рад 
у надзору безбедности и здравља на раду. Предавачи, Маја Илић, 

начелница Одељења за студијско аналитичке послове Инспекто-
рата за рад и др Драган Фудуловић, дугогодишњи директор Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” Мајданпек успели су да оснаже учес-
нике за будуће ангажовање у овој области, истичући да је у про-
цес израде Акта о процени ризика, све мање укључена медицина 
рада, која као служба слаби, а као 
специјалност “изумире”, па се по-
сао поверава инситутима и дру-
гим специјализованим установа-
ма. Сама тема обрађена са аспекта 
рада у флотацији РБМ-а која као 
посебна целина у саставу РБМ-а 
послује од 1977. уз фокус на ути-
цај буке. 

Дискусија је отворила број-
на питања, па и зашто се пожурило 
са доношењем законских решења 
за чију примену су потребни фон-
дови државе који нису створени, 
а када треба решавати последице 
актуелних законских решења са 
аспекта радника, у случају инвалидности и сл. Могућности за раз-
вој сарадње између Инспектората за рад и синдиката у надзору 
безбедности и здравља на раду су бројне, а обе стране изразиле 
су спремност да је даље унапређују. Кроз радионичарски рад који 
је уследио након предавања, показала се сва драгоценост овак-
вих едукација.

Радионица за синдикалне представнике и активисте из борског округа

Радионица у организацији Ов ССС за општине мајданпек, Кладово и Неготин

преглед идентификованих ри-
зика у различитим секторима: у 
Србији 243 инспектора рада анга-
жовано је у просеку на нешто више 
од 1600 субјеката. у прошлој годи-
ни обављена су 53.424 инспек-
цијска надзора, а највише из обла-
сти радних односа. петина 
контролисаних послодаваца није 
поштовала обавезе, тако је, поред 
осталог, 22.411 лица затечено на 
фактичком раду на црно, а од њих 
21.171 засновало одмах радни од-
нос. 

Од 919 повреда на раду, 23 
било је, на жалост, са смртним ис-
ходом.

мАЈДАНпеК - У оквиру другог циклуса пројекта усмереног на 
обуку запослених и синдикалних активиста о здрављу и безбедно-
сти на раду који заједнички реализују Савез самосталних синдика-
та Србије и УГС “Независност” уз подршку Америчког центра за 
радничку солидарност у Мајданпеку је крајем маја у организа-
цији ОВ СССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин одржа-
на радионица за синдикалне представнике из Борског округа. 

“После седам радионица које су од 2016. године одржа-
не у Београду, даља обука у оквиру БЗР организована је у још 
шест градова. Међу њима се поред Ниша, Новог Сада, Панче-
ва, Суботице и Шапца, нашао, не случајно и Мајданпек,” – истак-
ла је Драгана Петковић Гајић, из МО ВССС. “Здравље и безбед-
ност на раду и медицина рада, интегрисање медицине рада у 
систем безбедности и здравља на раду, листе професионал-
них обољења и проблеми са којима се медицина рада суоча-
ва”, била је тема о којој је говорио проф др Јовица Јовановић, 
са Медицинског факултета у Нишу. 

У модерираној дискусији о проблемима здравља радни-
ка и улози медицине рада, са циљем да се смање негативне по-
следице по здравље и безбедност на радним местима и смањи мо-
гућност повреде, закључено је да је потребан већи ниво сарадње 
свих субјеката. И синдикати, послодавци, запослени и инспекције 
рада, кроз сталну сарадњу, размену искустава, низ превентивних 
активности и наравно, континуирано образовање морају радити на 
том плану. 

Наглашена је потреба да се ревитализује и “врати запослени-
ма”, служба медицине рада која више није на буџету, Европско иску-

Негативне последице се могу смањити у координираној акцији 
синдиката, послодаваца, запослених и инспекције рада. – Служ-
бу медицине рада која није на буџетском финансирању, а у ев-
ропи је финансирају послодавци, треба “вратити запосленима”

Текстови су настали у оквиру пројекта уз подршку Центра солидарности AFL-CIO
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