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Да ли краће радно време даје бољи резултат? 
ИЗВОР:ТАНЈУГ 
 
Покрет обнове Краљевине Србије поднео је Скупштини Србије предлог измена Закона о раду 
како би се радно време скратило са осам на шест сати, а надлежни, представници синдиката и 
послодаваца, али и стручњаци сматрају да начелно иницијатива није лоша, али да још није 
применљива у Србији, те да је потребна детаљнија анализа о томе. 
Истиче се да би требало решити и друге ствари и проблеме у области рада, па тек онда 
разматрати скраћење радног дана. 
 
Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић каже да Србија још није на том степену 
развоја да би могло да се ражмиља о томе да се „приушти“ шесточасовно радно време. 
„То је тешко у овом тренутку и најразвијеније земље света које могу да размишљају о том 
моделу и саме се нису определиле дефинитвно за тако нешто“, каже Ненезић 
за Тањуг истичући да за тако нешто треба да се „поклопи“ много ствари. 
Као пример наводи да се доста времена губи у самом одласку на посао, а и сам процес 
производње треба добро прилагодити и осмислити, те да је потребна опширнија анализа која 
ће оправдати иницијативу. 
Министарство рада: Прво анализа, онда разматрање скаћења радног времена 
У Министарству за рад објашњавају за Тањуг да Закон о раду садржи одредбе о радном 
времену које су усклађене са међународним стандардима и које, наводе, обезбеђују заштиту 
запослених у овој области. 
„Законско скраћивање радног времена имало би великог утицаја на привреду, ванпривредне 
делатности, посебно на јавни сектор и сектор услуга, а нарочито са становишта обезбеђивања 
континуитета пружања услуга и одржавања производње тамо где је то неопходно, а имало би 
утицаја и на запослене и њихов животни стандард“. 
За разматрање иницијативе за законско скраћивање радног времена, кажу у Министарству, 
неопходно је да се претходно изврши свеобухватна анализа ефеката скраћивања радног 
времена. 
„Како је висина зараде условљена бројем часова проведеним на раду, треба имати у виду да би 
се смањењем часова рада запосленима смањила зарада, што би се неповољно одразило на 
њихов животни стандард. Поред тога, смањење часова рада на дневном и недељном нивоу 
може послодавцима повећати трошкове пословања, између осталог због потребе повећања 
броја запослених“, наводе у Министарству. 
Посебно треба размотрити последице скраћења радне недеље у делатности трговине или 
услужне делатности. 
Председница АСНС Ранка Савић такође сматра да без претходне анализе или добре студије у 
Србији не може да се уведе такав модел рада. 
Савићева ипак подсећа да је у старој СФРЈ било неколико фабрика које су експериментално 
увеле шесточасовно рано време, а резултати су, истиче, били одлични. 
Такво радно време било је уведено у области дрвне индустрије и продуктивност је због тога 
повећана за скоро 30 одсто, а и радници су били задовољнији, каже Савићева. 
Краће радно време носи бројне предности, сматра председница АСНС, а такав модел рада 
имало би смисла увести нарочито у областима у којима постоји велика потреба за ангажманом 
радне снаге, попут здравства. 
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Такође, додаје, и у областима попут грађевине где је физичком раднику тешко да издржи 
осмочасовно радно време. 
„Ипак, ако скратите рано време за два сата онда се намеће потреба да запошљавате нову радну 
снагу, поготово на пример, у здравству“, објашњава Савићева и указује на то да су земље у 
којима је уведено радно време од шест сати имале бенефите од тога. 
С друге стране, мишљења је да у Србији морају да се прво реше бројна питања у области рада, 
па тек онда да се размишља о оваквим идејама. 
„Важно је да се плате редовно исплаћују, да од њих може пристојно да се живи, да се реши 
мобинг на послу, да се изборимо за то да недеља буде нерадан дан, да се повећа минимална 
зарада... Прво треба за то да се изборимо, па онда да размишљамо о ономе што постоји у 
високоразвијеним земљама“, набраја Савићева. 
Ипак, као председник синдиката, подржала би такву идеју, али би у том случају било важно да 
се систем уреди тако да радник добије исту плату за шест сати рада као и кад ради осам часова. 
„Србија је, ипак миљама далеко од тога“, оценила је Ранка Савић. 
Компанија „Тојота“ је, додаје, пре 14 година увела шесточасовно радно време што је дало 
одличне резултате у погледу профита, а утицало је и на повећано задовољство међу радницма. 
Социолошкиња, научна сарадница у Институту друштвених наука у Београду Нада Новаковић 
каже да је идеја о скраћењу радног дана у Србији нереална и „више је популистичка него 
теоријски и емпиријски утемељена“. 
„На први поглед реч је о залагању за мање радних часова, већу мотивацију радника и њихово 
задовољство. На другој страни су стварни интереси капиталиста да смањи трошкове по 
раднику“, каже Новаковићева и подвлачи да краћи радни дан значи и мању зараду. 
„То одмах послодавцу доноси корист. Краћи радни дан не обавезује послодавца да упосли нове 
раднике. Ни у Шведској се то није исплатило па се од тога одустало“, објашњава Новаковићева. 
За разлику од Шведске, у Србији се радно време одређује од случаја до случаја, истиче Нада 
Новаковић и подсећа да је „модел“ да послодавац формално склапа уговор на осмочасовно 
радно време али га најчешће не поштује. 
„Исто би се десило и са краћим радним даном. Реална је ситуација да се радници максимално и 
на разне начине експлоатишу неплаћањем прековременог, ноћног, сменског и рада 
празницима“, указује Новаковићева. 
Према њеним речима, идеја о краћем радном времену у садашњим условима у Србији, у којој 
се, како каже, радници нередовно плаћају за радни дан који често траје и 10 часова, посебно 
код приватника, само пусти сан. 
Продуктивност рада, указује, не зависи само од дужине радног времена: „То је заблуда коју је 
демантовла и економска наука и пракса. Битни су и технологија и услови у којима се ради, 
организација рада и све битнији људски фактор. Некада оптимистичка визија о скраћењу 
радног дана а порасту слободног времена због увођења нових технолошких решења, показала 
се нереалном“. 
Новаковићева сматра да би сигурно у делатностима у којима су услови рада тешки, на пример, 
у рударству, добро дошло скраћење радног дана. 
„На тај начин сачувало би се здравље радника, а побољшала њихова радна мотивација. Ово би 
имало смисла само у случају да се рударима не смањују ионако ниске зараде“, закључила је 
Новаковићева. 
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Повећање накнаде за породиље пред посланицима током јануара 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
Предлог за побољшање материјалне ситуације трудница и породиља, које сада примају 
увредљиво мале надокнаде, пре уласка у парламент размотриће министри за социјални рад и 
финансије 
 
Закључили смо да су највише погођене породиље које су имале мање од шест месеци радног 
стажа, потом оне које су истог месеца добиле посао и отишле на трудничко боловање, као и 
жене које имају висока примања. Др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља 
задужена за популациону политику, на овај начин јуче је сажела ефекте примене Закона о 
финансијској подршци породицама са децом и истакла да су због тога министрима рада и 
финансија послати предлози да се трудницама и породиљама помогне колико год то буџет 
дозвољава. 
Тако је затражено и да породиље с високим платама, уместо садашње три, добијају док су уз 
бебу пет просечних републичких зарада, као и да се за породиље које имају мање од шест 
месеци стажа одреди законски минимум накнада који неће бити деградирајући. Исто би 
важило и за жене које су отвориле трудничко боловање истог месеца у коме су успеле да се 
запосле, изјавила је Ђукић Дејановић. 
Министарка је на јучерашњом празничном дружењу са новинарима, када је и наговестила ову 
описану бољу финансијску ситуацију за жене које одлуче да имају принову, истовремено 
изразила наду да ће се републички посланици већ почетком године изјаснити о овим 
предлозима и додала да су креатори закона били свесни да ће се пропис често мењати да би 
пратио живот и стање у стварности. 
– Иако је примена Закона о финансијској подршци породицама с децом показала многе 
мањкавости у пракси, овим законским актом обухваћено је највише жена до данас, почев од 
пољопривредница које никада нису биле „збринуте” ниједним законским актом, преко жена 
које су биле запослене преко уговора на делу, па све до оних које су радиле повремене и 
привремене послове. Због оправданих критика јавности, ми смо основали комисију која је три 
месеца анализирала све притужбе и установили које су породиље најугроженије овим 
законским актом и са нашим предлозима упознали министре Зорана Ђорђевића и Синишу 
Малог – истакла је др Ђукић Дејановић. 
Министарка без портфеља задужена за популациону политику упозорила је да су се негативни 
демографски трендови наставили и у овој години, а оно што посебно забрињава стручњаке 
јесте податак да се сваке године у Србији рађа хиљаду првих беба у породици мање него 
претходне године, што сведочи о великом исељавању младих људи из наших крајева. 
Наиме, док званична статистика сведочи да земљу сваке године напусти око 16.000 младих 
особа, демографи са правом страхују да је њихов број много већи. Резултати истраживања које 
је почетком године радило ово министарство на репрезентативном узорку од 11.000 студената 
са државних и приватних високошколских установа у Србији показало је да сваки трећи 
испитаник планира да се исели из земље – пре свега у Немачку и Америку, а потом у Аустрију, 
Швајцарску и Норвешку. 
– Поразила нас је чињеница да је четвртина студената одговорила „шта год да се деси у Србији, 
ја одлазим”, а 90 одсто родитеља их у томе подржава. Скоро две трећине оних који планирају 
да се иселе већ имају пријатеље или рођаке у иностранству. Чињеница је да су миграције 
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саставни део цивилизацијских процеса, али ми се трудимо да што више младих особа 
задржимо у земљи – истакла је министарка Славица Ђукић Дејановић. 
Она је додала да је буџет кабинета за демографију и популациону политику знатно повећан и у 
наредној години износиће 650 милиона динара. Највише средстава у текућој години 
опредељено је за изградњу и преуређење вртића и игралишта, око 80 милиона динара дато је 
за самозапошљавање младих брачних парова и мајки, 60 милиона динара инвестирано је у 
опремање здравствених установа, а 16 милиона динара за изградњу станова и кућа за младе 
брачне парове. 
Осим тога, са Привредном комором Србије договорена је додела признања „Пријатељ 
породице” оним предузећима која су омогућила усклађивања рада и родитељства својим 
запосленима. 
– Материјална ситуација јесте важна, али није једина која утиче на мотивацију младих особа да 
стварају породице. Анализирајући резултате последњег пописа становништва који јасно 
сведоче да половина жена у Београду и трећина жена у Србији између 30 и 35 година нема 
дете, демографи су питали жене ове старосне доби да ли планирају да рађају. Трећина је 
одговорила „не, никада”, а када су их питали за објашњење, највећи број њих је рекао да нема 
поверење у партнера. Следи неповерење у примарну породицу да ће им помоћи у гајењу детета, 
а тек на трећем месту је неповерење у државу – закључила је др Славица Ђукић Дејановић. 
 

Предложене квоте за запошљавање радника на лизинг 
 
Представници групације агенција за запошљавање Привредне коморе Србије највише су 
незадовољни квотама, које су постављење као ограничење за запошљавање радника, а које су 
предложене у Нацрту закона о агенцијском запошљавању. Сматрају да би било добро да се оне 
укину. Нацртом закона предвиђено је да радници ангажовани преко агенције са њом имају 
уговор о раду на одређено или неодређено време, али не и друге уговоре о радном ангажовању. 
Предвиђено је и да предузеће може да запосли до 30 радника на „лизинг” од укупног броја 
запослених у том предузећу, али ако послодавац за то добије сагласност Министарства за рад. 
М. Р. Б. 
 

 
 

Хиљаде Мађара на улицама због новог предлога закона о раду 
Танјуг  
 
Хиљаде Мађара протестовале су данас у Будимпешти против новог предлога 
закона о раду који омогућава послодавцима да од запослених траже до 400 сати 
прековременог рада годишње 
Хиљаде Мађара протестовале су данас у Будимпешти против новог предлога закона о раду који 
омогућава послодавцима да од запослених траже до 400 сати прековременог рада годишње. 
 
Критичари овог предлога тај закон називају "ропским", преноси Ројтерс. 
Чланови синдиката и њихове присталице носе транспаренте са натписима "Протестујемо 
против ропског закона" и друге. 
Предлог закона о раду поднет је парламенту ове седмице и наишао је на оштре критике, 
изазвавши најмасовнији протест за више од годину дана, наводи Ројтерс. 
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"Заиста нас погађа то у ком правцу иду ствари у овој земљи", рекао је потпредседник синдиката 
металаца Вашаш, који је додао да влада доноси законе уз врло оскудне консултације са онима 
које то погађа.  
 

КИКИНЂАНИ КУБУРЕ: Возила стара, возачи одлазе 
Р. ШЕГРТ  
 
У ЈП "Аутопревоз" недостатак кадра и плитке касе. Синдикат тражи веће плате за 
6.000 
АКО се хитно не повећају плате возачима, аутобусе ЈП "Аутопревоз" у Кикинди неће имати ко 
да вози, тврди синдикат ове фирме. Зато од пословодства тражи да се плате возачима, са 
садашњих 32.000 повећају минимално на 38.000 динара. Други захтев синдиката је набавка 
нових аутобуса, првенствено за међуградски саобраћај. 
 
- Последњих годину и по фирму је напустило двадесетак возача, а одлив кадрова је константан. 
Возачи прелазе у друге фирме за плату од 60.000 динара, или одлазе у иностранство, где 
зарађују 1.000 евра. Уколико их не задржимо, рад фирме биће доведен у питање - тврди Роберт 
Шулц, председник репрезентативног синдиката. 
Његове речи потврђује Перица Јованић, који 11 година ради као возач. Фирму није напустио 
јер жели да се стање поправи. 
- Што хитније треба повећати плате. Не тражимо превише. Нема ни довољно исправних 
возила. Имамо тржиште, регистроване линије, али немамо чиме да радимо - тврди Јованић. 
Синдикат је неколико пута разговарао са пословодством и представницима Града, који је 
оснивач "Аутопревоза". Шулц каже да су добили подршку, али само на речима. 
- Последњи пут нови аутобуси су купљени 2007. и 2008. Кредит за њих истиче догодине. 
Предлажемо да се дуг рефинансира и купе нови - истиче Шулц. 
Директор Душан Марковљев вели да је ситуација тешка, али да није алармантна. 
- Последње три године вратили смо затечене дугове од око милион евра, набављено је седам 
аутобуса, иако је фирма била пред стечајем. Трећина возила јесте израубована и треба их 
мењати, али је потребан новац. Отишао је одређени број возача, али смо запослили нове. Лане 
смо имали 59, сада 51 возача и конкурс је стално отворен. Мањак возача имају и остале сличне 
фирме, јер су зараде у јавним предузећима дефинисане законима и не могу се произвољно 
мењати - предочава Марковљев, подсећајући да ће у јавном сектору већ од јануара бити увећана 
минимална цена рада. 
СОЛИДАРНА ПОМОЋ 
СИНДИКАТ тражи солидарну помоћ за око 160 запослених. Досад им је исплаћено по 10.000 
динара, што је мање од половине суме предвиђене анексом колективног уговора. Директор 
каже да ће исплата остатка зависити од могућности. 
 

Радницима "Милана Благојевића” 13. и 14. плата 
В. И.  
 
Због добити у текућој пословној години, лепа вест за све запослене у предузећу из 
Лучана. Миловановић: Ове године добит фабрике премашиће 10 милиона евра 
РАДНИЦИ предузећа "Милан Благојевић - Наменска" из Лучана код Чачка крајем године 
добиће по 60.000 динара, док ће одмах по завршном рачуну фабрике њима бити исплаћена још 
једна плата. Тако ће запослени ове војне компаније добити и 13. и 14. плату, и то на основу 
добити у текућој години. 
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Ово је најавио генерални директор фабрике пуковник Радош Миловановић, напомињући да 
предузеће из године у годину бележи стални раст прихода, а 2017. и 2018. су године са највећом 
добити у претходне три деценије. 
- Прошле године фабрика је остварила добит од 13 милиона евра, док ће ове године она 
износити више од 10 милиона евра. Просечан лични доходак износи 72.000 динара. Лични 
доходак биће повећаван и већ следеће године просек ће излазити на чак 85.000 динара - казао 
је Миловановић. 
Фабрика тренутно запошљава више од 1.300 радника, а само у последњих неколико месеци 
примљено је више од 400 младих људи. 
- Наша фабрика спада у најважнију производњу у војној индустрији и свакако најуспешније 
предузеће наменске индустрије. Предузете су све мере безбедности, јер се ради о веома штетној 
и опасној производњи и мала непажња носи велике последице. Водимо рачуна о 
модернизовању фабрике, уложено је осам милиона евра у нове инвестиције у претходних 
годину дана, нашли смо и меру коју сви радници поштују, а то је увођење видео-надзора - рекао 
је Миловановић.  
 
ИЗВОЗ 
МБ "Наменска" око 40 одсто произведеног програма задржава на домаћем тржишту док 
остатак иде у извоз у скоро све земље европске заједнице, као и широм света, уз пуну подршку 
Владе Србије. 
 

Усвојен буџет за 2019. годину; Такса за тв 220 дин, остаје забрана 
запошљавања у јавном сектору 
Бета  
 
Скупштина Србије усвојила је данас буџет за 2019. годину којим су предвиђени 
приходи од 1.246,2 милијарде динара, а расходи 1.269,1 милијарду, тако да ће 
дефицит бити 22,9 милијарди 
Скупштина Србије усвојила је данас буџет за 2019. годину којим су предвиђени приходи од 
1.246,2 милијарде динара, а расходи 1.269,1 милијарду, тако да ће дефицит бити 22,9 
милијарди, што је 0,4 одсто очекиваног бруто домаћег производа (БДП). 
 
Буџет је пројектован на основу процене да ће раст БДП-а догодине бити 3,5 одсто, а да ће 
инфлација износити 2,3 одсто. 
У буџету је предвиђен новац за повећање плата у јавном сектору од седам до 12 одсто, тако да ће 
укупан фонд за плате на свим нивоима власти догодине за 33 милијарде бити већи него ове 
године, док ће за пензије издвајања из буџета и ПИО фонда бити већа за 35 милијарди динара. 
 
За капиталне инвестиције предвиђено је 165,5 милијарди динара, што је 30 одсто више него у 
овој години. 
ОД 1. ЈАНУАРА ТАКСЕ ЗА РТС И РТВ 220 ДИНАРА 
Од 1. јануара 2019. године таксе за Радио-телевизију Србије и Радио-телевизију Војводине 
износичхе 220 динара, уместо досадашњих 150 динара, одлучила је Скупштина Србије. 
То је омогућено усвојеним измена Закона о привременом уређивању начина наплата таксе за 
јавни медијски сервис. 
Таксе ће се и даље плаћати преко рачуна за електричну енергију. 
УСВОЈЕН ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 



9 

 

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о накнадама за коришћење јавних добара чиме се 
унапређује транспарентност система јавних прихода и обезбеђује се предвидивост трошкова 
пословања привреди. 
Закон отклања могућност наплате накнада више пута по истом основу. 
Укинуће се накнада за биогорива, за обавезне резерве природног гаса, за прекомерно 
коришћење јавног пута, као и за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен 
приступ са јавног пута. 
У оквиру накнаде за заститу и унапредивање зивотне средине брисано је утврдивање те 
накнаде по основу права својине на непокретности, односно закупа, или корис непокретности 
која се тренутно утврдује према поврсини стамбеног, односно пословног простора, односно 
земљиста за обављање делатности. 
Примена накнаде одлозена је до 1. марта 2019. године, до када ти донет подзаконски акт. 
За период јануар фебруар 2019. године, накнада утврдивати према висини из 2018. године. 
С друге стране, уводи се накнада за унапредење енергетске ефикасности ради омогуја изврсења 
медународних обавеза у вези остваривања циљева прописаних законом којим се уредује 
ефикасно корис енергије. 
ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЛУЖБАМА И У 2019. ГОДИНИ 
Скупштина Србије усвојила је данас измене Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору којим се продужава забрана запошљавања у државним службама 
до краја 2019. године. 
По оцени Владе Србије смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја 
запослених у јавном сектору су мере које су највише допринеле смањењу расхода и успеху 
фискалне консолидације. 
Скупштина је усвојила и законе који се тичу плата којима се мењају рокови од којих почиње 
примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора и то 
за 1. јануар 2020. године, када би требало да буду уведени платни разреди како би за исти посао 
државни службеници имали исту зараду. 
Усвојене су и измене Закона о државним службеницима и измене Закона о инспекцијском 
надзору. 
УСВОЈЕН ЗАКОН О ФОНДУ ЗА НАУКУ 
Скупштина Србије усвојила је данас Закон о Фонду за науку Србије којим се уређује и 
обезбеђује политика и мере за подстицање научно-технолошког развоја државе. 
Основна улога Фонда ће бити да обезбеђује финансирање научно-истраживачких пројеката, а 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ће се бавити политиком у области 
научних истраживања, као и институционалним финансирањем којим ће бити обезбеђена 
стабилност рада научних установа и самих истраживача, рекао је раније министар просвете 
Младен Шарчевић. 
За спровођење закона потребно је обезбедити 500 милиона динара и то за активности 
оснивања и рад Фонда за науку Србије и успостављање информационог система и базе 
података о програмима, пројектима и другим активностима. 
Законом је утврђено да Фонд почиње да ради даном уписа у судски регистар. 
Органи Фонда су Надзорни одбор, Управни одбор, директор и Научни савет. 
Скупштина је данас усвојила и измене и допуне Закона о патентима ради унапређења и боље 
заштите патената у Србији. 
УСВОЈЕН ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 
Скупштина Србије усвојила је данас Закон о Централном регистру обавезног социјалног 
осигурања који предвиђа увођење централне базе података о обвезницима доприноса за 
социјално осигурање, послодавцима и осигураницима. 
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Централни регистар имаће Управни одбор који именује и разрешава Влада Србије на четири 
године и директора којег Влада именује и разрешава на пет година. 
Централни регистар преузима послове вођења регистра у року од годину дана од ступања на 
снагу закона, а најкасније од 1. јануара 2020. године. 
Закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику. 
 

Веће надокнаде за породиље 
Ј. Ж. С.  
 
Неправда према мамама биће исправљена догодине. Славица Ђукић Дејановић, 
министарка без портфеља задужена за демографију предложила Влади измене 
Закона 
НЕПРАВДА према породиљама које су током породиљског одсуства примале мале месечне 
износе, већ почетком наредне године могла би бити исправљена, најавила је Славица Ђукић 
Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију. 
 
Она је предложила Влади измене Закона што се тиче три категорије породиља и сматра да би 
било реално да се посланици Скупштине почетком наредне године изјасне о изменама закона 
и да од тада почне и његова примена. 
- Предложено је да закон буде измењен у три сегмента и да се породиљска надокнада 
обрачунава другачије код жена које имају велике плате, затим оних које су радиле мање од 
шест месеци и код жена које су тек почеле да раде и морале су на боловање - каже министарка. 
- За жене које су имале велика примања предложили смо да њихова основица не буде три, него 
пет плата. 
На веће надокнаде за трудничко и породиљско боловање могу рачунати и жене које су се тек 
запослиле, а морају на трудничко боловање. 
 

 
 

СТИЖЕ 13. ПЛАТА У ЕПС Сваком раднику по 35.000 динара из добити 
за 2015. 
 Слађана Вукашиновић 
 
Влада Србије требало би данас да донесе одлуку да се радницима Електропривреде Србије 
исплати из добити по 35.000 динара, што је за 15.000 мање од суме коју су тражили синдикати, 
сазнаје “Блиц”. 
Тако је бар договорено на састанку министара финансија и рударства Синише Малог и 
Александра Антића са синдикалним лидерима ЕПС, који је одржан 6. децембра, а реч је о 
такозваном бонусу који се везује за добит из 2015. То је само реализација већ донете одлуке 
Надзорног одбора компаније из фебруара ове године, када је дефинисано да се ефекти добрих 
пословних резултата морају одразити и на буџет запослених, а не само државе. Пошто је у 
државну касу по основу добити за 2015. годину легло 5,5 милијарди динара, синдикати су 
сматрали да се један део мора исплатити и запосленима. 
Извор “Блица” из Немањине 11 тврди да су преговори о износу бонуса били дуги и да је након 
неколико безуспешних састанака у четвртак нађено компромисно решење око висине 13. плате. 
- Синдикати ЕПС првобитно су тражили да се из добити исплати сваком запосленом по 50.000 
динара јер је њихова рачуница показивала да је то износ који има покриће у пословним 

http://sport.blic.rs/autori/sladana-vukasinovic
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резултатима за 2015, када је добит била близу 11 милијарди динара, од чега је 5,5 милијарди 
завршило у буџету. Синдикалци су сматрали да запослени морају да буду награђени за овакве 
ефекте, и на неколико састанака нису хтели ни да чују да им се исплати мање од 50.000 динара, 
али у четвртак су ипак пристали на мању суму - објашњава наш саговорник. 
Он додаје да су и ресорни министри одступили и од свог првобитног предлога. 
- Синиша Мали и Александар Антић сматрали су да би износ бонуса требало да буде 30.000 
динара, али након показане добре воље синдикалаца, нађен је компромис, а то је 35.000 
динара. Тај износ свим запосленима у ЕПС требало би да се исплати до краја децембра, а за то 
је потребно да се из касе фирме издвоји 1,6 милијарди динара - каже наш извор. 
Милан Ђорђевић, председник Синдиката радника ЕПС, који је учествовао у преговорима са 
Владом, индиректно потврђује сазнања “Блица”. 
- Сваком запосленом ће се из добити за 2015. исплатити по 35.000 динара. Став синдиката је 
првобитно био да то буде по 50.000 динара, јер за тај износ има пара у каси ЕПС. Ипак, 
одступили смо од њега на последњем састанку са министрима Малим и Антићем, због 
околности везаних за Косово и проблема који се манифестују како на финансијском тако и на 
политичком плану - каже Ђорђевић за “Блиц”. 
Он додаје да јавност нема разлога да негативно реагује на ову исплату јер је она зарађена. 
- Одлуку да се део добити подели сваком запосленом је донео НО у фебруару, од када и трају 
преговори са владом о висини износа. Значајан део добити завршио је у буџету Србије, а они 
који су је створили нису добили ни динар. Рудари „Колубаре“, али и других рудника, имају 
просечну плату од 56.000 динара, што је недопустиво у каквим условима раде. Недопустиво је 
да на њих Фискални савет баца љагу да живе боље од других јер им наводно плате нису 
умањене за 10 одсто. Јесу и њима и свим запосленим у ЕПС а ја их позивам да дођу на коп и 
виде колико раде и како живе. Не могу се паушално износити подаци који се не поклапају са 
фактичким стањем да би се у јавности ЕПС оцрнио. Свако од радника ЕПС је тих 35.000 
заслужио а при том то је много мање од оног што су јавна комунална предузећа исплатила 
својим запосленима - каже Ђорђевић. 
Руководство ЕПС-а без коментара 
Руководство ЕПС није желело да коментарише сазнања “Блица” јер Влада још није донела 
одлуку. Ни у Влади нису били расположени да причају о томе. 
 
 

 
Настављају се отпуштања у предузећима железнице 

Синдикат карго Србија од отказа спасио шездесетак радника 
 
Иако је било планирано да до краја године из предузећа буду отпуштена 832 запослена, након 
преговора са надлежнима успели смо да ту бројку смањимо на 774 радника. 
На тај начин смо успели да сачувамо радна места за један број запослених који су били 
планирани за одлазак из предузећа уз отпремнину – каже за Данас Зоран Дашић, председник 
Синдиката карго Србија. 
Сходно договорима Владе Србије са Међународним монетарним фондом о смањењу броја 
запослених на Железници Србије у оквиру процеса рационализације, било је планирано да до 
краја 2018. године из Србија карго оду 502 радника. Међутим, проблем је настао у оном 
тренутку када је Влада Србије донела одлуку да 330 запослених у Инфраструктури железнице 
Србије буде премештено у предузеће Карго Србија. Тиме је у Карго Србија повећана квота 
запослених који морају да оду уз отпремнине па уместо 502, она се попела на 832 радника. 
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Повећању квоте се успротивио Синдикат карго Србија и запретио организовањем протеста 
испред Владе Србије уколико се та одлука не повуче. У међувремену је дошло до преговара са 
пословодством предузећа Карго Србија и Инфраструктуре железнице Србије на којем је 
издејствовано смањење те квоте за шездесетак радних места. 
Подсећања ради, Данас је средином октобра писао да ће до краја године још 1.100 запослених у 
Железницама Србије остати без посла у склопу припремања терена за приватизацију 
одређених делова тог холдинга. Одлазак радника из Железница Србије спроводи се већ трећу 
годину. У претходне две, предузеће је напустило између шест и седам хиљада радника. 
Стручна јавност сматра да нема потребе да ове године толики број људи напусти предузеће, 
нарочито ако се зна колико их је отишло у претходне две и да прекомерни одлив може да 
створи потешкоће у функционисању холдинга, у највећој мери фирме Србија карго. 
Једноставно, функционисање Железница Србије није дигитализовано као што је случај у 
развијеним земљама и за обављање одређених послова потребно је више људи него што то 
мисле надлежни код нас који спроводе рационализацију. 
 


