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Јура: Нећемо отпустити раднике и део производње преместити у Албанију 
Бета 
 

Како је у званичном саопштењу Јуре за Прву ТВ наведено, у Јури неће бити 
отпуштања и не постоје планови за пресељење дела производње у Албанију 
Компанија Јура демантовала данас да ће део производње из Лесковца преселити у Албанију и 
отпустити раднике. 
Како је у званичном саопштењу Јуре за Прву ТВ наведено, у Јури неће бити отпуштања и не 
постоје планови за пресељење дела производње у Албанију. 
 
Како је пренео је сајт Б92, уместо отпуштања радника, Јура у Лесковцу гради нови погон и 
запослиће додатних 700 радника. 
Градоначелник Лесковца Горан Цветановић рекао је да у уговору са Јуром пише да та 
јужнокорејска компанија до 2021. године има обавезу да задржи све запослене раднике. 
"До краја године у Јуриним постојећим фабрикама биће запослено још 200 радника и 750 
радника у четвртој фабрици", рекао је Цветановић. 
Јура има фабрике у Рачи и у Нишу. 
Локални портал Југмедија је објавио да ће фабрика Јура, отворена у Лесковцу 2012. године, за 
шта је добила субвенције државе Србије по око 7.000 евра за сваког новозапосленог радника и 
гарантовала да неће бити отпуштања у наредних пет година, део производње у том граду 
преместити у Албанију. 
 

Синиша Мали са ММФ-ом о платама и пензијама 
Танјуг/Бета  
 

Министарство финансија је саопштило да је шеф делегације ММФ-а у Србији 
Џејмс Руф разговарао са Малим и о пакету стимулативних мера који се односи на 
планирано смањење пореских оптерећења на зараде 
Министар финансија Синиша Мали разговарао је данас са Делегацијом Међународног 
монтерног фонда (ММФ) о пензијама и платама у јавном сектору и реформама Пореске управе. 
Министарство финансија је саопштило да је шеф делегације ММФ-а у Србији Џејмс Руф 
разговарао са Малим и о пакету стимулативних мера који се односи на планирано смањење 
пореских оптерећења на зараде, чија се имплементација очекује од 2019. године. 
 
Тема разговора био је и статус капиталних инвестиција у инфраструктури и њиховом 
планираном повећању за 2019. годину. 
Пленарним састанком у Народној банци Србије данас су почели званични разговори 
представника Србије и мисије Међународног монетарног фонда поводом првог разматрања 
резултата новог програма макроекономских и структурних реформи, подржаног 
Инструментом за координацију политике (ПЦИ-Полицy Цоординатион Инструмент). 
Делегацију Србије предводила је гувернер НБС Јоргованка Табаковић, која је и гувернер Србије 
у ММФ-у, а у разговорима су учествовали и представници министарстава финансија и 
привреде. 
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Мисија ММФ-а, коју предводи Џејмс Роуф, боравиће у Београду од 24. септембра до 4. октобра 
2018. 
Током посете мисије ММФ-а, размотриће се и анализирати актуелна економска, монетарна и 
фискална кретања у земљи, као и пројекције макроекономских индикатора за ову и наредну 
годину, наводи се у саопштењу НБС. 
Такође, разговараће се о испуњењу циљева и спровођењу договорених мера економске 
политике, ради очувања постигнуте унутрашње и спољне равнотеже, јачања институција и 
наставка реформи у финансијском сектору. 
Посебна пажња током разговора биће посвећена убрзању започетих структурних реформи, које 
треба да допринесу расту продуктивности, запослености у приватном сектору и постизању 
високих и одрживих стопа привредног раста. 
Инструмент за координацију политике који је одобрен Републици Србији 18. јула 2018, 
саветодавног је карактера, не предвиђа коришћење финансијских средстава ММФ-а и нема 
трошкове за Србију. Одобрен је за период од 30 месеци, а укупно је планирано пет 
полугодишњих разматрања резултата програма. 
ЂОРЂЕВИЋ: СА ММФ-ОМ О ПОРЕСКИМ ЗАКОНИМА 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
да ће са представницима Мисије ММФ-а током њихове посете Србији разговарати о сету 
пореских закона и планирању нових прописа који су у надлежности тог министарства. 
"У једном тренутку и ја треба да се видим с њима, данас ће са њима прво разговарари министар 
финансија. Причаћемо о сету закона који је сада у скупштини кад су у питању порези, али и 
ономе што ће бити у будућности, односно планирању новог сета закона који су у надлежности 
Министарства за рад", рекао је Ђорђевић новинарима након отварања директорске и 
експертске конференцији Центра јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе. 
 

Мартиновић: Проблем незапослености у Србији то што људи немају потребне 
вештине и способности 
Бета  
 

Директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић оценио 
је данас да се Србија суочава са проблемом незапослености, јер велики број људи 
нема потребне квалификације, вештине и способности које послодавци траже 
Директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић оценио је данас да се 
Србија суочава са проблемом незапослености, јер велики број људи нема потребне 
квалификације, вештине и способности које послодавци траже. 
 
Он је на конференцији Центра јавних служби за запошљавање земаља Југоисточне Европе у 
Београду рекао да ће једна од тема тог скупа бити унапређење програма обука и образовања 
незапослених особа. 
"Већ годинама се у области високог образовања траже инжењери информационо-
комуникационих технологија, инжењери електронике, електротехнике, грађевинарства, 
машинства, професори математике, физике, енглеског и немачког језика и фармацеути", казао 
је Мартиновић. 
Он је додао да се траже и радници за професије нижег образовања за које су потребне вештине, 
у областима грађевинарства, туризма, угоститељства. 
 
Он је у обраћању на отварању конференције рекао да је стопа незапослености у Србији 11,9 
одсто, што је за 2,9 одсто мање у односу на први квартал ове године. 
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Градоначелник Зоран Радојичић изјавио је да Београд има мање од 80.000 незапослених. "У 
2017. години је град Беград издвојио 12 милона запослено је 140 људи који су били теже 
запосливи. Ове године се планира да се издвоји више средстава, да то буде око 15 милиона, и 
планира се да око 170 људи на тај начин добију посао", рекао је Радојичић новинарима. 
НСЗ организује 24. септембра и 25. септембра конференцију Центра јавних служби за 
запошљавање земаља Југоисточне Европе коју чини 10 земаља, међу којима је и Турска. 
Конференција се одржава у Београду, а данас ће се говорити о обукама и стручном 
оспособљавању, док ће се сутра, 25. септембра разговарати о унапређењу рада са послодавцима. 
 

Ђорђевић: Инспекција изашла на терен да утврди чињенице 
Танјуг  
 

Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је да није отишао на градилиште 
"Београда на води" где су пре десетак дана настрадали радници јер "тамо није 
место за министра рада", већ да је на место несреће изашла инспекција рада како 
би утврдила чињенице 
Министар за рад Зоран Ђорђевић изјавио је данас да није отишао на градилиште "Београда на 
води" где су пре десетак дана настрадали радници јер "тамо није место за министра рада", већ 
да је на место несреће изашла инспекција рада како би утврдила чињенице. 
 
"Ја се нигде нисам појављивао... Мислим да тамо није место за министра рада. Инспекција 
рада изашла је и сваки пут кад се деси било какав инцидент дужност Инспектората за рад је да 
изађе и утврђи чињенице, да ли постоји кршење закона, а то су и урадили и то ће чинити и 
убудуће", одговорио је министар на питање новинара зашто се није појавио на месту несреће. 
Градоначелник Београда Зоран Радојичић коме је такође било постављено исто питање рекао 
је да је току дана планирао да оде, али да су му и рекли да тамо нема породица настрадалих и 
да зато није отишао. 
"Сигурно да саосећам са породицама и желим да им изразим саучешће као што сам и кад се 
десила претходна несрећа. Мислим да су то страшне ствари и морамо све урадити да се то не 
понови", рекао је градоначелник. 
 
Министар Ђорђевић је прошле недеље изјавио и да ће извештај о несрећи у којој су настрадали 
радници на градилишту "Београда на води" бити објављен када за то буду дали дозволу МУП и 
Тужилаштво коју су цео случај преузели. 
Ђорђевић је рекао да је инвеститор одмах после несреће за разлику од других инвеститора дао 
потпуну информацију о томе шта се деслио на градилишту као и да су радници били 
пријављени, обучени и премљени за рад. 
Двојица радника, пословођа и помоћник геометра, погинула су 14. септембра приликом пада са 
22. спрата зграде на градилишту "Београда на води". 
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Дигитални радник месечно заради мање од 1.000 долара 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Само осам одсто жена и 11 процената мушкараца из Србије, који се баве пословима 
у области развоја софтвера, зарађује седмично више од 1.000 долара бруто, 
показала анкета Центра за истраживање јавних политика 
 
Дигитални радник у Србији најчешће је мушкарац стар између 26 и 35 година, има више 
образовање, углавном пружа софтверске и услуге у домену креативне индустрије и 
мултимедијалном раду. До посла по правилу долази сам, преко глобалне платформе на којој се 
региструје. Просечно месечно заради мање од 1.000 долара, мада има и оних који у буђелар 
ставе око 4.000 долара. Ово је укратко, профил дигиталног радника наше земље, који је 
изнедрила анкета Центра за истраживање јавних политика, у којој је у току јула и августа 
учествовало 228 мушкараца и жена. У анкетном узорку, мушкарци и жене били су равномерно 
распоређени. 
Сами воде бригу о плаћању доприноса 
Према подацима Светске банке, Србија се 2015. позиционирала на 25. месту као извор радне 
снаге на дигиталном тржишту рада, док најновији подаци са Оксфорда показују да смо 
ушли у топ 20 земаља света. У нашем региону, према појединим проценама, има око 20.000 
људи који се баве овим послом, али већина има бојазан од тога да држава овај вид пословања 
не препозна као уносан посао, уведе порезе, а заузврат не пружи подршку. Будући да се 
послодавац налази ван земље, радници од којих се многи воде као консултанти и 
фриленсери, сами треба да воде бригу о свим доприносима за осигурање. 
Како за „Политику” открива Бранка Анђелковић, програмска директорка центра, дигитални 
радник у Србији просечно има 33 године, а готово половина њих живи у Београду. Највише 
њих ангажовано је у области развоја софтвера, потом их има у креативној индустрији и 
мултимедијалном раду, а тек на крају су упослени на пословима превођења и писања. 
– Главни разлози за укључивање на платформу је стицање додатног новца, што наводи 28 
процената учесника, али и боља плата у односу на традиционални посао (17 одсто). Да није 
могло да нађе други посао, изјаснило се 12 одсто учесника анкете – открива Анђелковићева и 
додаје да је анкета показала и да је просечна бруто плата за мушкарце око 1.000 долара, а за 
жене око 217 долара недељно. 
– Високе просечне вредности зарада су, ипак, слика малог броја успешних дигиталних 
радника, који зарађују значајно више од остатка својих колега. Фактички, само осам одсто жена 
и 11 процената мушкараца зарађује више од 1.000 долара бруто недељно. Овај податак о 
просечној заради ипак треба сагледати и уз податке о профитабилности неких вештина. ИТ и 
послови из области креативне индустрије доносе више новца од писања и превођења. 
Мушкарци чешће обављају послове у области ИТ индустрије, док су жене учесталије 
ангажоване на пословима писања и превођења текстова – набраја Анђелковићева. 
Иначе, у оквиру ове две категорије нема разлике у зарадама између мушкараца и жена. Једино 
у области креативне индустрије, у којој су мушкарци и жене подједнако заступљени, јачи пол 
ипак више зарађује. Истраживање је показало и да су укупне зараде последица веће цене рада, 
а не дужег радног времена, истичу у центру, и додају да половина мушкараца и готово 80 одсто 
жена зарађује мање од 250 долара бруто недељно. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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Најчешће платформе за рад међу анкетираним радницима су „Упворк”, „Фриленсер”, „Бибо 
глобал опортунити”... Истраживање центра је показало и да четвртина онлајн радника ради на 
две или више платформи, док већина послове налази само преко једне. 
– Нешто мало више од осам процената ради директно са клијентима, без платформе као 
посредника. То је занимљив налаз, јер указује на то да су они сами нашли посао преко 
интернета – истиче Анђелковићева. 
Што се тиче укупне дужине ангажовања на платформи, они који већ раде неколико година 
зарађују више. Та законитост важи за оба пола. Када је у питању финансијски допринос 
домаћинству, мушкарци воде: њих 74,2 одсто је примарно задужено за приходовање. Без 
обзира на бољу зараду, коју већина анкетираних констатује, занимљиво је да готово половина 
дигиталних радника Србије и даље поред послова на онлајн платформама задржава оне у 
такозваном офлајн, традиционалном свету. За исплату најчешће користе пејпал (42,5 одсто 
њих) и пајонир (36,8 одсто), а користе и девизне (24,1 одсто), рачуне фирме (20,2 одсто) и 
агенције (2,2 одсто). 
 

 
Мајке у протестној шетњи до Владе Србије данас од 17 сати због обрачуна накнада за одсуство 
са рада 

Због закона труднице и породиље на улицама 
Пише: А. Поповић / М. Р. М. 

 
 
Труднице и породиље, незадовољне новим Законом о подршци породица са децом 
најавиле су за данас протестну шетњу под називом „Маме су закон“ до зграде 
Владе Србије. 
Протест ће почети у 17 сати на Тргу Николе Пашића, најављен је путем друштвених мрежа и 
није назначено ко је организатор. 
Како је истакнуто у најави, протест није „политички обојен“ и организују га незадовољне 
труднице и породиље које ће због промене начина обрачуна, током породиљског одсуства или 
ради неге детета, примати веома мале месечне износе. 
Јасмина Михњак, уредница портала Бебац, који указује на проблематичне одредбе овог закона 
од када је усвојен, истиче да тај портал не учествује у организацији протеста али сматра да је 
незадовољство мајки потпуно оправдано и последица изостанка реакције државе. 
– Ми смо веровали да ово може да се реши и на другачији начин, да не мора да дође до 
протеста. Страшно је што надлежни ћуте на све наше апеле и што је држава дозволила да се 
труднице и породиље нађу на улици. Тешко је рећи да то подржавамо али морамо да истрајемо 
и вршимо притисак на одговорне да се ово реши, наглашава Михњак. Она понавља да су неки 
од највећих пропуста овог закона то што није усклађен са Законом о раду и са међународном 
конвенцијом о заштити материнства, а постоје и бројне дискриминаторне одредбе. 
– Ставка која је довела до највећих проблема је услов да радни однос траје 18 месеци пре 
плаћеног одсуства. То је дуг временски период а угрожава родитеље који јесу у радном односу, 
наглашава Михњак. Новим прописом оштећене су маме које раде мање од 18 месеци у 
континуитету, мајке предузетнице, маме које имају децу са инвалидитетом, деца која су рођена 
као 3. и 4. дете у породици пре 1. јула, а имају мање од 10 година, као и маме које зарађују више 
од три републичке просечне плате. 
Више од 10.000 потписника петиције 
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На друштвеним мрежама увелико се раширила вест о потписивању петиције за измене овог 
закона. Петиција „Борба против смањења плата породиљама“ до сада је прикупила више од 
10.000 потписа и изазвала бројне коментаре и реакције. 
Тражи се и оставка Ђорђевића 
– Министар за рад и запошљавање Зоран Ðорђевић треба да поднесе оставку због 
скандалозних последица Закона о финансијској подршци породицама са децом – рекао је 
Бошко Обрадовић, шеф посланичке групе Двери на конференцији за новинаре у Скупштини 
Србије, и додао да се последњих недеља велики број трудница, мајки и породиља жали на 
„катастрофалне последице“ тог закона. Обрадовић је додао да су Двери већ подржале захтев 
интернет портала Бебац да министар рада Зоран Ðорђевић поднесе хитну и неопозиву оставку, 
као и да се Двери придружују групи мама које ће сутра протестовати под слоганом “Маме су 
закон“. 
 

Ђорђевић: Без обзира на примедбе опозиције, пензије ће ипак бити 
веће 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
након расправе о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању, рекао је да ће пензије грађана Србије бити веће без обзира на 
примедбе опозиције. 
 „Шта год да прича опозиција нећемо одустати од става да пензије треба да буду веће. Желимо 
да се пензије приближе минималној потрошачкој корпи, односно просечној плати у Србији и 
на томе Влада Србије наставља активно да ради. Ми смо одговорном политиком показали да 
оне могу да расту“, изјавио је министар, а преноси прес служба министарства. Министар се 
захвалио најстаријим суграђанима на подршци, стрпљењу и разумевању. 
 

Низак порески морал генерише сиву економију 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
 
Сваки трећи производ у Србији заврши у нелегалним каналима, а сваки трећи 
радник ангажован је „на црно“ – то је поједностављен закључак из податка да 33,6 
одсто бруто домаћег производа Србије чини сива економија. 
     
Привредници годинама тврде да је та толеранција државе према сивој зони заправо замена за 
непостојећу социјалну политику према слојевима становништва који су жртве приватизације и 
пропадања домаћих фирми, али указују и да је појава много озбиљнија јер генерише корупцију 
и подстиче много опасније видове промета него што је пијачна продаја паштета из Мађарске. 
Сиво тржиште није подједнако заступљено у свим делатностима нити у свим крајевима земље. 
Уврежено је, на пример, становиште да се на југу Србије више од 50 одсто промета текстила 
одвија мимо легалних токова, а све чешће помиње се и далеко озбиљнија и организованија 
трговина цигаретама и резаним дуваном. Подстакнута високим наметима државе, која следи 
политику опорезивања Европске уније, ова „грана“, упркос сталним објавама полиције или 
порезника о заплени контингената, постаје све доминантнија. 
Држава већ дуго најављује да је спремна да уђе у бескомпромисну борбу против сиве економије 
и црног тржишта радне снаге, али резултати за сада нису импресивни. Пре годину-две Пореска 
управа и инспекција рада више месеци су редовно медије обавештавали о заједничким 
контролама, углавном је била реч о угоститељима и малим трговинама. Неретко, најављивали 
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су надзор, посебно на већим манифестацијама попут Егзита, Гуче, Бир феста. Међутим, ни та 
најава није била довољан мотив за послодавце, па се из недеље у недељу у саопштењима 
инспекција понављао висок проценат откривених прекршаја. Испостављало се да више од 
половине, неретко и 80 одсто контролисаних привредника или није издавало фискални рачун 
или има непријављене раднике или оба. На крају, извештаји из тих контрола престали су да 
стижу. 
– На висину сиве економије утичу три групе фактора – висина пореза, казнена политика и 
ефикасност инспекцијских служби. Код нас су пореске стопе углавном на нивоу или испод 
европског просека, што значи да то није разлог тако високог удела нелегалног тржишта. И 
казне су, након што су 2014. измењени закони у тој области, на нивоу европских па се трећи 
услов намеће и као узрок – каже за Данас Саша Ранђеловић, професор Економског факултета у 
Београду. 
Он објашњава да постоји и висока толеранција државе на фискалне утаје, као и селективан 
приступ у контролама. Такође, низак порески морал формирао се из незадовољства 
квалитетом јавних услуга чему треба додати да се обавезе према држави не доживљавају као 
правичне, јер и нису за све једнаке. 
 

Михајловић: Више од 3.000 радних места отворено у Пчињском округу 
 
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић 
рекла је данас у Врањској Бањи да је улагање у развој саобраћајне, енергетске и 
комуналне инфраструктуре услов бољег живота на југу Србије, за долазак нових 
инвеститора и отварање радних места. 
“Више од 3.000 радних места отворено је у Пчињском округу у претходних неколико година, 
али наш циљ је да буде још више инвестиција и нових радних места”, рекла је Михајловић, која 
је присуствовала почетку радова на изградњи 12 километара колектора и канализационе мреже 
у Врању. 
Она је нагласила да су пројекти у комуналној инфраструктури, чија вредност у Врању износи 
30 милиона евра, важни због здраве животне средине и због будућих генерација, јер се тиме 
прави простор и за нове инвестиције. 
“Успешно смо завршили улагања у водоснабдевање у Врању од око пет милиона евра, око 15 
милиона евра улаже се у изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода, 
како би сваки човек у Врању имао чисту воду и канализацију”, изјавила је Михајловић. 
Она је нагласила да су у претходне три године у Пчињском округу уложене око 1,4 милијарде у 
одржавање путева, да је обновљено око 55 километара пруга и да је у завршној фази обнова две 
железничке станице изграђене 1889. године, у Врању и Врањској Бањи. 
Додала је да су Врање и Ниш прва два града у којима ће за око месец дана почети изградња 
станова за припаднике снага безбедности, за које је већ издата грађевинска дозвола, и то за 186 
станова у Врању и 190 у Нишу. 
Градоначелник Врања Слободан Миленковић рекао је да је изградња колектора важна 
инвестиција за Врањску Бању и њен даљи развој, посебно за развој туризма и за стварање 
услова за нове инвестиције, наводи се у саопштењу Министарства. 
Вредност радова на изградњи 12 километара колектора и канализационе мреже је 2,5 милиона 
евра, рок за завршетак је септембар 2019, а радове изводи конзорцијум на челу са „Јединством“ 
из Севојна. 
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Ђорђевић: Пензије ће да расту, а не да опадају 
Пише: М. Р. М. 

 
 
Влада себи не даје за право, већ закон о буџету и буџетском систему дефинише 
како и на који начин ће бити увећана пензија, изјавио је министар за рад Зоран 
Ђорђевић данас у Народној скупштини одговарајући на примедбе председника 
Нове странке Зорана Живковића. 
     
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Фото: Фонет 
– Оно што ја могу да обећам, то је да ми нећемо да усклађујемо, као што сте ви усклађивли када 
је инфлација била 10, 15 одсто, а ви усклађивали 0,4 или 1 одсто. Ми ћемо колико год то вас 
боли, на инфлацију од 1 одсто да усклађујемо пет одсто и пензије ће, када смо ми у питању, да 
расту, а не да опадају” , рекао је у Скупштини Србије министар рада и социјалне политике 
Зоран Ђорђевић одговарајући на примедбе Зорана Живковића, о укидању формуле за 
усклађивање пензија. 
Живковић се позвао на оцене Фискалног савета који је навео да Влада даје себи дискреционо 
право да одлучује о усклађивању пензија. 
– То значи да ће влада да користи своје дискреционо право да се игра пред изборе и око 
избора. Укидање формуле, каже Фискални савет Србија би напустила добру европску праксу и 
деградирала свој систем на ниво најнестабилнијих пензијских система у државама северне 
Африке и Блиског Истока. Било би добро да Влада Србије и посланици власти буду пажљивији 
када читају то што им пише Фискални савет, навео је Живковић. 
Одговарајући Живковићу, министар Ђорђевић је рекао: Требало би пажљивије да прочитате то 
и да схватите колико лажи је све ту речено и да у суштини ништа од онога што је фискални 
савет рекао није тачно“ . 
 

Пожаревац: Синдикалци тврде да их директор шиканира 
Пише: М.Вељковић 

 
 
Јовица Миловановић из Дубравице, председник синдиката АСНС у привредном 
друштву „Георад“, тврди да је већ дуже време на мети директора ове фирме, 
Миодрага Степановића. 
     
Он каже да је све почело 17. априла ове године, кад су директору послали допис са захтевом да 
се сменски рад плати девет одсто више, као што је предвиђено законом. „Од тада је кренуло 
малтретирање од стране Степановића. Пребацио ме је у прву смену, да би ми смањио плату. И 
поверенике синдиката Марка Белића и Дарка Мирковића пребацио је на нижа радна места, 
што законски не сме да се ради, јер они не смеју да се доводе у неповољнији положај у односу 
на период пре него што су постали повереници“, рекао је Миловановић. 
Дана 24. маја ове године, Миловановић је добио упозорење о постојању разлога за отказ. 
Образложење је било да је четворицу радника присиљавао да се учлане у синдикат. „Тројица од 
њих дала су изјаве 25. априла, а четврти дан касније. Ја са тројицом нисам никад разговарао, а 
са четвртим сам у коректним односима. У време кад сам их, наводно, присиљавао, ја сам био на 
годишњем одмору, за које имам решење као доказ“, рекао је Миловановић. У року од осам 
законских дана он се изјаснио о овом упозорењу да није крив. Међутим, кажњен је новчаном 
казном због повреде радне обавезе, смањењем 20 одсто плате на три месеца, почев од јуна. 
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Миловановићу је 2. јуна позлило, а два дана касније отишао је у болницу и, 
због лошихрезултата задржан је четири дана на лечењу. Док је био на боловању, два пута га је 
секретарица звала да дође код директора, што није могао, јер је на боловању. „Дана 27. јуна на 
кућну адресу добио сам обавештење о новчаној казни, а 3. августа добио сам и позив, такође на 
кућну адресу, да се 10. августа јавим првостепеној лекарској комисији, иако још није прошло 
месец дана боловања. То сам и урадио и тада сам поднео сву лекарску документацију, која је 
доказала да сам основано на боловању“, рекао је Миловановић. 
Дана 28. августа он је позван у кадровску службу и дан касније уручено му је обавештење о 
закључивању анекса уговора о раду, по којем је са места пословође друге категорије пребачен 
на место помоћног НК радника са основном школом. „Мој коефицијент до тада је био 2,50 а на 
новом радном месту 1,60. Образложење је било да тако налажу потребе пословања, а на моје 
место постављен је други пословођа. Од доласка Степановића за директора, то ми је био 
четврти анекс уговора о раду. Он је деградирао и Дарка Мирковића, па смо обојица 
поднели тужбе против „Георада“, казао је Миловановић. 
Миловановић каже да му је 10. септембра, Данијел Савић рекао да га је Степановић 23. и 24. 
априла приморавао да да изјаву против њега, под претњом отказом. „То се дешавало у 
Степановићевој канцеларији, а 24. априла били су присутни и технићки директор Аца 
Милошевић и правница Марија Антић. Због тога сам 13. септембра поднео кривичну пријаву 
против Степановића због злоупотребе положаја“, рекао је Миловановић. Он тврди да је ових 
дана добио позив за отказ уговора о раду због непоштовања радне дисциплине, јер је од 25. јула 
прошле године, наводно, дао лажне изјаве о пребивалишту, за потребе наплате 
путних трошкова. 
„Ја живим у Дубравици, та адреса ми је и у личној карти, тамо и гласам, тамо су ми деца и ту 
сам адресу и пријавио. Наводни доказ против мене је неко писмо на другој адреси, које ја 
нисам никад ни примио“, рекао је Миловановић. Он тврди да је 14. новембра прошле 
године руководство „Георада“ начинило кривично дело, јер је у размаку од само пола сата, 
добио два анекса уговора о раду заведена под истим бројем. „У првом, са бројем 7721, који је 
потписао Бојан Живковић, помоћник директора за правна и економска питања, стоји да ми је 
коефицијент 2,70 а бруто плата 70.819. После тога стигао је други анекс, такође са бројем 7721, 
који је потписао Степановић, у коме стоји да ми је коефицијент 2,50 а бруто плата 
67.425“, казао је Миловановић. 
И повереник синдиката Дарко Мирковић жали се на директора, по чијем доласку је потписао 
три анекса уговора. Прво је био бравар, па пумпар, па геобушач, па сада НК радник. Ови 
синдикалисти су се због проблема са директором обратили Инспекторату за рад, али су 
упућени на суд. Обраћали су се и Инспекторату у Београду, али није било одговора. Због тога су 
се обратили медијима и апелују на све надлежне државне органе да помогну не само њима, већ 
и застрашеним радницима и заштите их од самовоље директора Степановића. Да бисмо чули и 
другу страну, од директора Степановића хтели смо да чујемо коментар наведених оптужби 
синдикалиста, али се он није јављао на телефон. 
„Супруга размишља да ли да поднесе пријаву против Степановића полицији, јер је видела 
човека како снима мој ауто испред зграде, у којој немамо стан у власништву, већ је узет на 
кредит. Она има и сведока за то, па ће се консултовати са полицијом како да поступи“, рекао је 
Миловановић. 
Отказ „уговорцима“ 
„Директор је радницима на одређено дао отказ, а пар дана касније примио нове, иако је то 
скупља варијанта, јер их треба обучити. Разлога за отказ није било, јер према уговору са 
инвеститором, ТЕ-КО Костолац, неопходан је још већи број радника за одводњавање. Осим 
тога, ако се некоме да отказ или не продужи уговор о раду због тога што нема потребе 
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ангажовања на та радна места, онда нова запошљавања могу да уследе тек за шест 
месециангажовањем нових радника на тим радним местима,“, рекао је Миловановић. 
Смањена плата 
„Пошто сам деградиран на НК радника, плата ми је са 60.000 пала на 37.000. Уз новчану казну 
која ми је изречена, сад ми је плата само 27.000 динара“, казао је Миловановић. 
Отказ инжењеру 
Миловановић и Мирковић тврде да је Степановић дао отказ инжењеру хидрогеологије 
Владиславу Маринковићу, једном од ретких инжењера тог профила у Србији који има 
лиценцу из себи знаних разлога, али тек, дан, након добијања лиценци за рад „Георада“, 
захваљујући ангажовањем инжињера Маринковића. На Маринковићевом месту ангажован је 
пензионер ,претходни директор „Георада“ Аца Милошевић. Кажу да је Маринковић био на 
мети Степановића јер је председник гранског синдиката АСНС за рударство. 
 

Синдикат: Осуда претњи новинару листа Данас 
 
Синдикална организација фабрике „Застава оружје“ из Крагујевца осудила је 
претње упућене дописнику листа Данас из тог града. 
     
У сапштењу се наводи да се сваки притисак на новинаре због објективног информисања 
јавности коси са међународним нормама и начелима која гарантују новинарску независнот, 
слободу изражавања и информисања. Синдикат крагујевачке фабрике оружја истиче да и 
Србија треба да се придржава тих стандарда и оцењује да су напади, претње и притисци на 
новинаре апслутно неприхватљиви. 
Осуђујемо претње упућене новинару Зорану Радовановићу, професионалцу који је већ 
деценијама непоткупљиво, критичко око јавности, јер приказује стварност онаквом каква јесте, 
истиче се у саопштењу Синдиклане организације „Застава оружје“. 
 

Ђорђевић: Смањење незапослености приоритет 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је данас да је смањење незапослености један од приоритета рада Владе 
Србије и да је потребно да Србија има високообрахзовану будућу радну снагу, у 
складу са потребама тржишта рада и страних инвеститора. 
На отварању директорске и експертска конференција Центра јавних служби запошљавања 
земаља југоисточне Европе (ЦПЕССЕЦ) Ђорђевић је оценио да су у Србији позитивни помаци 
почели 2014. године када је промењена филозофија приступа проблему незапослености. 
Према његовим речима, велики број пријављених код Националне службе за запошљавање 
има завршену само основну школу, што је прилично велики проблем. 
Он је нагласио да Србија жели да побољша демографску слику Србије као и да је основни и 
стратешки циљ политике запошљавања у Србији стабилан и одржив раст запослености. 
Поред активних мера политике запошљавања, према речима министра, креирање и отварање 
нових радних места је такође један од најбољих начина борбе против недостатка и миграције 
радне снаге у Србији, рекао је Ђопрђевић, наводи се у саопштењу Минситарства. 
Незапослености у Србији је на минимуму и креће се око 12 одсто, а верујем да ће Србија ускоро 
имати једноцифрену вредност, рекао је Ђорђевић. 
Смањење незапослености је једна од најзначајнијих тема за напредак Србије и Београда, који је 
главни мотор привредног развоја целе земље, изјавио је данас градоначелник Београда Зоран 
Радојичић инагласио да град, као одговорна локална самоуправа брине о свим суграђанима и 
подстиче равноправнији положај теже запосливих категорија на тржишту рада. 
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То су млади без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине људима, 
самохрани родитељи, Роми, родитељи деце са сметњама у развоју и избеглице. Дужни смо да 
овим категоријама становништва понудимо додатну помоћ како би стекли вештине и постали 
конкурентни на тржишту – рекао је градоначелник, преноси Беоинфо. 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић је подсетио да институција 
на чијем је челу други пут председава овом конференцијом. 
Приоритетни циљеви ове конференције су унапређење тржишта рада, размена статистичких 
података између земаља чланица, размена добре и лоше праксе, имплементација пројеката 
који су често заједнички, као и повећање мобилности радне снаге у региону, рекао је 
Мартиновић. 
Амбасадор Аустрије Николаус Лутероти је захвалио Влади Србије и Граду Београду на 
организацији конференције и рекао да је у питању веома важна тема. 
Повећање сарадње међу државама и институцијама које се баве овом проблематиком, сада је 
потребније него икада. Влада Аустрије је дефинисала циљеве, који се превасходно односе на 
оспособљавање радне снаге за дигитално доба, али и на интензивирање сарадње са земљама 
Југоисточне Европе, рекао је Лутероти. 
 
 

 
 

Војвођанско тржиште рада: Без посла 41 доктор наука 
      
НОВИ САД: Иако је добро је познато да у Србији недостају радна места за многе струке, 
охрабрујућа је вест да је, на основу података Покрајинске службе за запошљавање, на крају 
прошлог месеца у Војводини било око 1.500 незапослених мање него на крају јула. 
Наиме, на половини ове године на евиденцији ПСЗ-а било је око 120.000 незапослених, а на 
крају августа укупно 118.548. Међу њима је и око 10.000 оних који су завршили факултет и 
стекли ВИИ 1 и ВИИ 2 степен стручне спреме, односно око десет одсто укупног броја 
незапослених су високообразовани кадрови, који су се школовали најмање 16 година. 
Најмање незапослених на евиденцији ПСЗ-а је с осмим степеном стручне спреме, односно 
докторатом – 41. Међу њима преовлађују друштвене струке и углавном је по један доктор наука 
без посла. Највише је доктора медицинских наука – пет, следе доктори наука у области 
економије и права – по четири, док је доктора наука у области пољопривредних наука за 
производњу биља три. 
Подаци ПСЗ-а показују да појединих струка, рекло би се, има превише, појединих готово да 
нема, али то не да значи да ће се посао добити раније. Тако је, рецимо, на евиденцији ПСЗ-а 
један дипломирани теоретичар у области уметност и медији, дипломирних дизајнера медија у 
образовању је 14, али је велико питање колико радних места за те струке постоји.  
По свему судећи, економија и право су струке у које су привлачне за оне који уписују факултете 
јер је међу незапосленим академцима највише дипломираних економиста различитих 
усмерења – више од 1.500, а за њима по броју не заостају ни незапослени правници, којих је 
неколико мање. На посао ће доста чекати и професори разредне наставе, пошто их је без посла 
252, а начекаће се и професори српског језика и књижевности јер их је на евиденцији ПСЗ-а 
184, баш као и професори физичке културе, којих је 174. По свему судећи, не недостају ни 
дипломирани филолози, пошто их је без посла 147, а ни психолози неће баш лако ни брзо доћи 
до радног места јер их је на евиденцији ПСЗ-а 152. На евиденцији ПСЗ-а је око 230 доктора, док 
доктора-специјалиста практично нема, стоматолога је 170, а фармацеута око 35. 
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Математика и физика 
Занимљиво је да на посао чека и седам професора јапанског језика и књижевности, исто 
толико је и професора арапског језика и књижевости, професора кинеског језика и 
књижевности је четири, док су без посла два професора грчког језика и књижевности и један 
профсор старотурског и турског језика и књижевости. 
Међу професорским занимањима свакако су дефицитарна она математичке струке пошто је на 
евидиенцији ПСЗ-а мање до 20 незапослених те струке, а мање је од десет оних који су 
завршили физику.  

 
Извесно је да је Војводини, у којој је пољопривреда изузетно важна привредна грана, потребно 
доста кадрова тог усмерења, али по броју високообразованих у тој струци који чекају посао 
јасно је да се до посла тешко долази. Наиме, пољопривредних инжењера за производњу биља 
без посла је 123, пољопривредних инжењера 159, агроекономиста око 80, а готово исто толико 
је и инжењера прехрамбене технологије. Истовремено, само је један незапослени 
пољопривредни инжењер за рибарство и одгајање осталих животиња, а на евидиенцији ПСЗ-а 
је и један технолог прераде жита. 
Може се рећи да нема превише геолога јер је без посла девет инжењера геологије, инжењера 
рударства је 11, а само један геолог геотехнике пријављен је на евиденцији ПСЗ-а. Дефицитарна 
су и занимања из области еклектротехнике јер се многи, посебно у ИТ сектору, запошљавају и 
пре него што стрекну факултетску диплому, па је на евиденцији ПСЗ-а 25 инжењера 
електротехнике за рачунарску технику, инжењера електротехнике и рачунарства је око 90, а 
инжењера информационих технологија тридесетак. 
С друге стране, на евиденцији ПСЗ-а је чак око 300 менаyера, без посла је око 150 инжењера 
архитектуре, инжењера грађевинарства је нешто мање од 100, али је пријављен само један 
инжењер логистичког инжењерства и три инжењера за водни саобраћај. 
Занимање професора енглеског језика веома је атрактивно, али је без посла ипак њих око 60. 
Иако то није мало, готово је сигурно да ће они брже доћи до посла него просефори шпанског, 
којих је 17, пошто тај језик практично није заступљен у школама 
Д. Млађеновић 
 

 
 

Готово трећина радно способних на Косову нема посао 
Аутор текста:Бета 
 
Две трећине становништва на Косову радно је способно, а од тога 28,5 одсто је 
незапослено, подаци су Агенције за статистику Косова (АСК). 
У радно способно становништво, Агенција за статистику наводи особе старости од 15 до 64 
године. 
Анкета која се односи на други период 2018. обухватила је 598 пописних кругова територији 
Косова, анкетирана су 3.426 домаћинства која су изабрана методом случајног узорка из оквира 
пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године. 
Запосленост је већа код мушкараца - 44,8 одсто, док је код жена 12 одсто. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Жене су запослене углавном у секторима образовања, трговине и здравствене заштите 52,8 
одсто, док су мушкарци углавном запослени у секторима трговине, грађевинарства и 
производње 41,5 одсто. 
Економски сектори са највећом стопом запослености и даље су трговина са 16,8 одсто, 
образовање са 11,7 одсто, грађевинарство са 11,6 одсто и производња са 9,5 одсто. 
Нешто више од 20 одсто запослених имају стални радни уговор за њихов главни посао, док 79,6 
одсто имају привремене радне уговоре. 
Незапосленост је израженија код жена 30,6 одсто, у односу на мушкарце, којих је без посла 29,1 
одсто. Израженија стопа незапослености је код старосних група од 15 до 24 година. 
Како је саопштено, методологија и стандарди који су примењени у овој анализи су усклађени са 
препорукама Еуростата. 

 
Панчево: Синдикати за партнерство уместо продаје Петрохемије 
 
До краја године требало би да започне својинска трансформација "Петрохемије". 
Више информација немају ни синдикати тог предузећа, али имају јединствен став да би 
најбољи облик приватизације било стратешко партнерство, а не продаја фабрике. То би 
"Петрохемији" и њеним радницима донело инвестиције и сигурну будућност, сматрају 
представници запослених. 
 
Петрохемија се након успешног окончања програма реорганизације ослободила старих дугова, 
и већ неколико година послује позитивно, али је свеједно на списку државних предузећа за које 
ММФ тражи приватизацију. Тако се бар тврди. Засад нема конкретних назнака када ће до 
приватизације доћи и по ком моделу, међутим, синдикати прижељкују да то буде стратешко 
партнерство, а никако продаја целе фирме. Пре свега због неопходних инвестиција. Наиме, да 
би могло да послује профитабилно, предузећу је неопходно да технолошки заокружи 
производни процес изградњом погона за прераду полипропилена или неки сличан погон 
којим би била надомештена хлорна линија срушена током НАТО бобмардовања 1999. године. 
На то указује и Златко Бекић, председник Синдиката сменских радника "Правда".  
 
- Наша базна фабрика Етилен је пројектована за већи капацитет. Значи, треба или 
фабрика полипропилена или нека још боље развијена за нове производе од 
полиетилена, објашњава Бекић за портал 013инфо.рс. 
 
Сви синдикати Петрохемије увиђају да је НИС најлогичнији будући купац, јер снабдева 
Петрохемију сировином под најповољнијим условима. Међутим, НИС је досад одлучно одбијао 
да то учини, па би само неки међудржавни договор Србије и Русије и притисак на нафтну 
компанију могао да је натера на такав потез. 
 
- Руском НИС-у се не исплати да  преузме "Петрохемију". То је само једна мера која је 
изнуђена да ако неко мора да приватизује "Петрохемију", онда је логично да то буде руски 
НИС. Зашто? Па зато што смо ми њихови најбољи купци. Зашто би они ту нешто мењали? 
А зашо су заинтересовани за то? Па да им неко не би "ушао у шеснаестерац", јер не знају 
како ће се договорити. Ево сад рецимо држава је отишла у Кину и однела сав промо 
материјал "Петрохмије". Разговараће са највећом петрохемијском компанијом у Кини. Не 

http://013info.rs/vesti/ekonomija/pancevo-sindikati-za-partnerstvo-umesto-prodaje-petrohemije
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знам да  ли је то реална прича, али је то подизање конкуренције да НИС види како није 
једини заинтересова - оцењује Зоран Обрадовић, председник Сииндиката инжењера и 
техничара "Независност". 
 
- "Независност" међутим не би волела да НИС купи капитал "Петрохемије". Ми имамо 
најаве ако дође НИС да ће бити технолошког вишка. А то значи више послова по сваком 
човеку. Зараде су релативан појам. Можда ће неколико десетина или стотина људи да 
добије више, а остали ће добити мање. То није оно за шта се ми залажемо. И зато смо 
против приватизације од било кога, него за стратешко парнерство, каже Обрадовић. 
 
Обрадовић тврди да међу 1.440 запослених нема вишкова, а то је став и Синдиката сменских 
радника "Правда", који води његов колега Бекић. 
 
- Код нас је обрнут проблем. Нама фале радници. Ми смо обавестили и Владу и радну групу о 
недостатку радника. Нама је старосна структура преко 50 одсто радника преко 55 година. 
Они одлазе, а не примају се нови који им могу бити замена и да се науче. Није то 
једноставна индустрија, напомиње Бекић. 
 
Покушаја налажења купца или стратешког партнера за "Петрохемију" било је и раније, али 
ниједан није уродио плодом. Можда због тога што је фабрика имала велике такозване 
историјске дугове, а можда је било и других разлога који јавности нису предочени. У сваком 
случају, сада је баласт дугова уклоњен. Можда ће након посете државног врха Кини нешто бити 
јасније у вези са судбином панчевачког гиганта, премда не треба очекивати брза решење, јер се 
таква предузећа не продају једноставно. 
Аутор: 013инфо.рс 
 
 


