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СТРАНЦИ ГРАДЕ НАШУ ЗЕМЉУ: Све више радника нам долази из Албаније, 
Македоније... 
 
С. БУЛАТОВИЋ  
На градилиштима у Србији све је више радника који долазе из Албаније, 
Македоније, па и Турске. Остали смо без занатске елите, ко год мрда одлази у 
иностранство, упозорава Горан Родић 
ЗГРАДЕ по Србији све ређе граде домаћи радници. Све је мање наших грађевинара, све су 
старији и све лакше одлазе у иностранство, где могу да зараде макар дупло, а неретко и 
вишеструко, већу плату. На градилиштима у престоници, али и другим градовима зато је све 
више Албанаца, Македонаца, па, кажу, чак и - Турака. 
Инвеститори радну снагу могу легално да доведу из иностанства и да их ангажају уз уговор. 
Колико је таквих случајева, међутим, нисмо успели да сазнамо. Национална служба за 
запошљавање, која је дужна да одобри ангажовање страног радника, не води евиденцију 
издатих дозвола по занимањима, већ по држављанству придошлица. Колико је оних који 
долазе без икакве дозволе, нико не може ни да утвди. 
- До 2000. године само у Београду је радило 100.000 грађевинских радника, а сваки град и 
општина у Србији су имали своју фирму - објашњава Саша Торлаковић, председник 
Самосталног синдиката радника у грађевинарству.  
- Распадом тих предузећа у пљачкашкој приватизацији распало се грађевинарство. Следећи 
корак је незаинтересованост младих да се школују за ово занимање јер их чека мизерна плата, 
увек је испод просечне, а за њу треба да ризикују живот. 
НЕ БРИНУ О СИГУРНОСТИПОТРЕБАН нам је закон о осигурању радника од повреда и он 
би унео озбиљност на тржиште, сматра Саша Торлаковић. Он постоји у многим земљама. 
Одлично функционише у Аустрији и Словачкој. Ако се деси несрећа и погине радник у 
Словачкој, послодавац плаћа казну од 100.000 евра. То га тера да води рачуна о безбедности и 
квалификованости људи који раде за њега. Ја у Србији не знам да се скоро десило да запослени 
одговоран за безбедност на раду затвори градилиште своје фирме. 
 
Више пута се десило да на градилиштима у Београду ухвате раднике из Албаније, Турске и 
Македоније и то како раде на црно. Како је могуће да је градња објекта у центру града поверена 
фирми која има једног запосленог. Дешавало се да на крају ради шести круг подизвођача. 
Наши радници на градилиштима су старији радници, чије су фирме у стечају или су затворене. 
И у овом тренутку верујем да је 70 одсто радника на градилиштима на црно. 
Горан Родић из Грађевинске коморе потврђује да објекте по Србији граде радници из разних 
земаља у којима се зарађује још мање него у Србији. 
- Има легалних радника, за које важе исти услови као и за домаће, али има и оних који раде на 
дивље - објашњава Родић.  
- И то је опасно. Има ту и миграната. Ускачу Авганистанци, Палестинци.  
У грађевинској индустрији ми смо десетковани, остали смо без занатске елите. Нема 
керамичара, молера, гипсара, тесара. Читава занатска елита је отишла. Ко год мрда отишао је у 
Западну Европу. Раде у Шведској, Немачкој, са којом имамо и систем деташмана. Ми смо на 
ово упозоравали пре десет година. Неће имати ко да нам одржава путеве и мостове. 
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У Грађевинској школи у Београду ове године су успели да оформе одељења свих профила, али 
то није тако велики број деце. Свега два профила броје 30 ученика, док је у осталима по 15 ђака. 
- Ми за сваког ђака морамо да нађемо подршку привреде, и ми то успевамо - објашњава 
Драгана Радовановић, директор школе. - Интерес привреде је и већи, али није толики интерес 
ђака. Верујем да је то делом и због родитеља. Међу њима нема интересовања. А добар мајстор и 
у Србији може добро да живи. Чују се приче да раде за 800 динара читав дан. Али то је 
неквалификована радна снага. Квалификовани радници, наши ђаци, могу да зараде више. 
Највећи интерес је за руковаоце грађевинским машинама и за керамичаре. 
 

Платни разреди на чекању 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Влада одложила на годину дана примену два закона о зарадама у јавном сектору. 
Нова расподела примања неће почети да се примењује пре 2020. године 
ПРИМЕНА правила “иста плата за исти посао” одложена је за почетак 2020. године, одлучила 
је Влада Србије. То значи да ће за иста задужења и даље постојати разлике у зарадама, чиме је 
на годину дана стопирана реформа јавне управе, која је требало да обезбеди транспарентност и 
праведност. 
 
Министарство државне управе и локалне самоуправе је потпуно одрадило посао око припреме 
и примене закона, а спекулише се да је недостатак новца у државној каси главни разлог 
одлагања примене прописа којима се уводе платни разреди. 
Због тога је Влада одлучила да у Скупштини Србије покрене поступак измена закона које би 
довеле до одлагања примене Закона о систему плата запослених у јавном сектору и Закона о 
запосленима у јавним службама. Први од ова два закона је донет још 2016. године, допуњаван 
је 2017, када је усвојен и други пропис. Пуна примена оба закона требало је да почне 1. јануара 
2019. године. 
Одложеним прописима је планирано да се, рецимо, направи разлика у заради између 
медицинске сестре која ради на шалтеру и оне која ради у сменама у Ургентном центру. За исто 
радно место сада постоје три назива - возач курир, возач економ и управљач возилом, и они су 
у зависности од назива у уговору добијали различите плате. И њихово изједначавање је 
одложено на годину дана. 
Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката Србије, сматра да постоји 
више разлога за одлагање. 
- И даље постоје међусекторске тензије око припадности одређеној платној групи, а друго, 
приликом преговора држави запослени није био у центру пажње, већ само смањење трошкова - 
каже Цветановић. - Вероватно да је и новац један од разлога. 
У Унији синдиката просветних радника кажу да не одустају од својих захтева да рад свих 
запослених у просвети мора бити боље вреднован и да плате запослених у просвети не смеју да 
буду око републичког просека и испод њега. 
ПРАВЕДАН РАСПОН 
НОВИ платни разреди у систему јавне управе имали су за циљ успостављање праведног 
распона плата. 
- То би значило да би онима који у овом тренутку имају потцењене износе, плате биле 
повећаване сразмерно расположивим средствима, док се онима у прецењеној групи плате не би 
повећавале све док их њихова платна група не достигне - оценили су у Министарству за 
државну управу и локалну самоуправу. 
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Удружења синдиката пензионера Србије: Због невраћања отетог 
идемо у Стразбур 
 
Пензионери Србије ће заштиту својих права тражиту од европског суда у Стразбуру јер власт у 
Србији не жели да разговара о враћању "отетог дела пензије", рекао је данас у Крагујевцу 
председник Удружења синдиката пензионера Србије Михаило Радовић. 
"Познато је да се Стразбуру можемо обратити тек када искористимо све надлежне институције 
у Србији, па нас због тога коче. То је сада једна игранка. Нашу другу иницијативу за поништење 
противуставног закона о привременом умањењу пензија, поднету 2016. године, Уставни суд 
Србије не решава јер не сме. И сада једноставно ћуте", рекао је Радовић новинарима у 
Крагујевцу. 
Он је навео да Уставни суд на две поднете иницијативе не одговара већ пет година, да се не би 
стекли процедурални услови за обраћање пензионера суду у Стразбуру. 
Потпредседник Удружења за уставно-правна питања, Зоран Ивошевић је рекао да је Закон о 
привременом уређивању исплате пензија "унередио" исплату пензија у Србији, и да је Уставни 
суд врло брзо могао да га оцени неуставним. 
Ивошевић је казао да је Уставни суд оклевао и због тога заслужио име "зауставни суд", а пошто 
је показао и да је под утицајем политике, постао је и "зауздани суд". 
По речима Ивошевића, иако је недавно укинут Закон о привременом умањењу пензија, 
"одузети део пензије ипак неће бити враћен јер је остао Члан 3. из поништеног закона који 
потврђује да је та исплата била коначна". 
"Очекујемо да ћемо добити право на суду у Стразбуру. Тек тада ће пензије моћи да буду враћене 
у пуном износу", рекао је Ивошевић. 
Он очекује да ће одузети део пензија бити враћен пензионерима, или наследницима оних који 
су у међувремну умрли. 
Народни посланик Покрета центра Владимир Ђурић је рекао новинарима да је једино поштено 
да се све одузето сматра позајмицом, и да сваки динар од пензија "у рукама власти" буде 
пензионерима враћен с каматом  за све време трајања умањења пензија. 
Он је рекао да се ради о износу од око 100 милијарди динара. 
"Ми смо предожили закон којим би се сва та умањења окаматила са три одсто годишње, до 31. 
децембра 2018. Тако израчуната маса новца треба да се прогласи јавним дугом и да се емитују 
обвезнице с роком доспећа од пет година. Умањења пензија би се исплаћивала у 10 
шестомесечних рата. Практично би се 31. децембра 2023. исплатила последња рата јавног дуга 
државе према пензионерима", рекао је Ђурић. 
Навео је да је по том моделу враћана стара девизна штедња. 
Удружење синдиката пензионера за Шумадијски округ данас је у Крагујевцу одржало трибину 
о начину да пензионери судским путем издејствују да им се надокнади штета услед примене 
закона којим су у последње четири године биле умањене пензије веће од 25.000 динара. 
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НСПРВ: Платни разреди – добитак или губитак 
 
Независни синдикат просветних радника Војводине (НСПРВ) саопштило је данас 
да је одлагање примене Закона о запосленима у јавним службама и примене 
платних разреда добитак, а не губитак. 
Независни синдикат просветних радника Војводине (НСПРВ) саопштило је данас да је 
одлагање примене Закона о запосленима у јавним службама и примене платних разреда 
добитак, а не губитак. 
„Иако је добар део запослених у образовању резигниран оваквом одлуком државе, сигурни смо 
да је свима онима који су добро сагледали „бенефите‟ платних разреда јасно, као и нама, да је то 
била превара у најави и да смо добили време да је исправимо или коначно одбацимо“, наводи 
се у саопштењу које потписује председник НСПРВ Душан Кокот. 
Синдикат је оценио да „највећа несрећа“ коју су платни разреди носили није потекла од 
државе, већ од преговарача. 
„Правећи вештачке победе (старешинство у коефицијенту), играјући се малих богова у 
преговорима, довели су до тога да запослени у настави, на истом радном месту, буду сврстани у 
чак три платне групе. То очито показује да преговарачи нису дорасли задатку и да нису 
научили ни основе онога што им је овог пута био посао“, наводи се у саопштењу. 
 

Синдикати образовања тврде да их је Влада опет обманула 
Просветари затечени лошим вестима 
 
Пише: В. Андрић 
 
Синдикати просветних радника затечени су информацијом да се увођење платних 
разреда одлаже за 2020, а нови шок уследио је након што су јуче сазнали да 
запосленима у образовању следује повишица у 2019. за девет одсто док су по 
проценту повећања испред њих медицинске сестре и лекари. 
     
 
Из Уније синдиката просветних радника најављују „синдикално деловање“, а председница тог 
синдиката Јасна Јанковић није могла да прецизира шта ће конкретно предузети, пошто све 
одлуке морају да прођу кроз руководеће органе. 
– Да ли ће бити штрајк или протест или обе ствари не могу да кажем без одлуке Главног 
одбора. Сигурно је да ћемо предузети неке активности јер влада не испуњава ни оно што 
потпише, нити што обећа. На последњем састанку са ММФ-ом је речено да ће просветним 
радницима плате од 1. јануара бити повећане за 14,6 одсто, а да ће укупно повећање у наредне 
две и по до три године износити 36 одсто. Нећемо одустати од тог обећања – каже Јанковић. 
Унија је јуче саопштила да „не одустаје од захтева да рад свих запослених у просвети мора бити 
боље вреднован и да њихове плате не смеју да буду око и испод републичког просека, или чак и 
испод минималца“. 
– Пошто је сада извесно да од скорог успостављања праведних платних група и разреда нема 
ништа, нама преостаје да тражимо од Владе и Народне скупштине да у Закону о буџету за 2019. 
буду обезбеђена средства за реално и значајно повећање плата запослених у образовању. 
Такође, да тражимо хитан наставак преговора о Посебном колективном уговору, који би 



7 

 

донекле поправио материјални положај и унапредио друга права запослених, поручују из 
Уније. 
Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, каже за Данас да су 
чланови тог синдиката изненађени одлуком о одлагању примене платних разреда. Истиче да 
просветне раднике обмањује свака влада, још од времена када је Млађан Динкић био министар 
финансија, те да плате запослених у основним и средњим школама константно падају и да су и 
сада испод просека Републике. Он указује да је просечна плата у држави око 52.000 динара, а 
48.000 у образовању. 
Душан Кокот, из Независног синдиката просветних радника Војводине, износи рачуницу да ће 
уз најављено повећање за девет одсто, плата запослених са седмим степеном стручности 
износити 54.500 динара, а да је било како је платним разредима предвиђено, њихова плата би 
била 57.200 динара. 
– Сада је време да се отвори прича о основици за обрачун зараде и да се коначно боримо за 
суштинску ствар, а то је да корекције до минималне зараде више нема. Уколико остаје важећа 
Уредба о коефицијентима, онда основица не може бити мања од 4. 563 динара нето јер ће тек 
тада зарада запосленог са најнижим коефицијентом бити на минималцу. Све остало је наставак 
преваре – каже Кокот. 
 
Компанија ''Е Мирољо'' и Пироту опрема нову халу конфекције и повећава производњу 

У новој хали посао за 250 радника 
Пише: З. Панић 

 
Компанија “Е Мирољо“ у Пироту опрема нову халу конфекције а у току је и 
конкурс за пријем нових 250 радника који ће у овој хали шити модну конфекцију. 
После хале 1 у којој ради 250 радника, реконструкцијом још једне хале стварају се услови за 
запошљавање нових радника и повећање производње. У новој хали 2 радиће 250 радника, 
најављују из ове компаније. 
– У овој хали ће се такодје радити женски модни програм за троговачку мрежу “Е Мироља“ а не 
за друге купце или лон послови. Ова хала је била у доста лошем стању. Практично се ради 
комплетна реконструкција од пода до крова, раде се инсталације, подови, санитарни чвор и 
остали пратећи објекти. Стварају се услови за несметан рад. Очекујемо да се све то заврши до 
краја новембра и да онда почне пријем радника. Чека се лед расвета из Италије и да се поставе 
машине- каже један од руководилаца фабрике “Е Мирољо“ у Пироту Љубомир Сотиров. 
После радова на реконструкцији ове хале, почече пријем радника а интересовање радника за 
рад у овој хали постоји. 
– Свакодневно примамо захтеве. И на минулом Сајму запошљавања било је интересовање не 
само бивших него и нових радника. Имамо добру сарадњу са Филијалом НСЗ и локалном 
самоуправом у Пироту. Подржали су наш пројекат. У Пироту се осећа недостатак радне снаге 
пошто се већ годинама у Техничкој школи не школују ученици текстилне струке.Постоји идеја 
да се поново отвори једно одељење. Локална самоуправа је заинтересована за обуку и 
преквалификацију радника који желе да раде у конфекцији- каже Сотиров. 
Подсећамо да је фирма “Мирољо д.о.о.“ из Димитровграда крајем октобра прошле године 
купила пиротску фабрику “АХА Мура Први мај“ у стечају и да је почетком јануара ове 
године почела производњу женске конфекције. 
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Синдикат Драме: Ако Савић не поднесе оставку, 8. новембра штрајк 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
 
Вечерас у 22 сата истиче рок који су представници драмског синдиката Народног позоришта 
(СИНГЛУС) дали управнику националног театра Дејану Савићу да поднесе оставку, а уколико 
се то не деси ступиће у штрајк. 
Председница СИНГЛУС-а Ивана Ненадовић каже за Тањуг да се вечерас ништа неће догодити 
у Народном позоришту и да ће наредних дана поштовати законом прописану процедуру када је 
у питању штрајк. 
"У законски прописаном року ми ћемо најавити штрајк упозорења у трајању од једног сата", 
рекла је Ненадовићева и најавила да ће то спровести 8. новембра уколико Савић не поднесе 
оставку. 
Ненадовићева је додала да се нада да ће надлежне институције ипак решити ситуацију у 
Народном позоришту које је, како је нагласила, оптерећено нагомиланим проблемима. 
"Идеја нашег синдиката није да штрајкујемо већ да радимо, али у условима који су достојни 
људи", нагласила је Ненадовићева. 
Савић није желео да да изјаву за Тањуг, све док се, како је рекао, Народно позориште не огласи 
званичним саопштењем. 
Раније је рекао да нема никавог разлога да подноси оставку и да се против њега води 
"прикривена политичка кампања", као и да су глумци изманипулисани. 
Државни секретар Министарства културе и информисања Александар Гајовић је на седници 
Одбора за културу и информисање Скупштине Србије 2. новембра рекао да ће Министарство 
дати извесно време Управном одбору Народног позоришта да среди прилике у тој кући, а у 
супротном једна од опција биће смењивање управника Савића и Управног одбора и увођење в. 
д. стања. 
Криза у Народном позоришту избила је пошто је смењен директор Драме Жељко Хубач, што је 
изазвало незадовољство већине уметничког ансамбла. 
 

 
 

Октобарска пензија већа од 8 до 13,3 процента 
      
Бивши самосталци добили су прошле недеље, а војни и пољопривредни пензионери данас, 
целу увећану октобарску пензију. 
 
Већина уз повишицу од пет одсто, а остали ће, због укидања Закона о привременом умањењу 
пензија, имати чек од 8 до 13,3 одсто већи у односу на износ који су имали пре него што су оне 
октобра 2014. умањене. 
Просечна пензија у Србији од октобра ове године биће 26.320 динара, а до сада је била 24.971. 
Разлика између садашњег и прошломесечног просека је 1.351 динар, али то не значи да ће свим 
пензионерима толико бити 5,4 одсто више. Наиме, направљена је разлика између оних који 
примају до 26.643 динара и њима ће октобарски чек свима бити већи пет процената. Толико ће 
добити и сви који су до сад имали 34.003 одсто због укидања Закона о привременом умањењу. 
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Они који су претходне четири године имали умањене пензије због примене тог закона сада се 
заправо враћају на ниво из октобра 2014. уз повећање од 7,91 одсто, колико је оно износило у 
протекле три године. 
Све у свему, пензије веће пет одсто добиће више од милион пензионера јер толико има оних 
чија су месечна примања мања од 34.003 динара. Око 700.000 пензионера, колико има оних на 
које је примењен Закон о привременом умањењу пензија, добијају износ на који им и гласи 
решење о пензионисању који су имали октобра 2014. године, али ће на тај износ добити 
повећање од 7,91 одсто, за колико им је, иначе, повећана и тако умањена пензија у протекле три 
године. 
Конкретно, то значи да ће они који су до сада имали 20.000 динара, од овог месеца добијати 
21.000, а они који су имали 25.000 сада ће добити 1.250 више, па ће на чеку бити износ од 
26.500. Или, они који су добијали 34.000 динара, уз повећање од 1.700, на чеку ће имати 
35.700, што ће им бити пензија у наредним месецима. 
Код око 700.000 пензионера на које се односио Закон о привременом умањењу пензија износи 
на октобарским чековима су знатно већи јер су и њихове пензије веће. Наиме, уколико је неко у 
октобару 2014. године имао пензију од 80.000 динара, сада ће добити 86.326, односно 6.326 
више. Или, они који су пре четири године примали 60.000 динара, сада ће добијати 64.744. 
Они с 50.000 динара од овог месеца, када више нема умањења пензија, добијаће 53.954 динара. 
Дакле, за тих око 700.000 пензионера који су октобру 2014. имали пензије између 40.000 и 
100.000 динара октобарска пензија доноси увећање од 7,9 одсто јер је Закон о привременом 
умањењу пензија укинут и што се за решење о пензионисању урачунава повећање од 7,9 одсто 
колико су пензионери, али сви, добили 2015, 2016. и 2017. 
 Љ. Малешевић 
 
 


