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Ко кочи да се упише Синдикат незапослених? 
 
Београд -- Синдикати штите права радника, а ко штити оне грађане који су без 
посла или уопште нису запослени, истраживала је Прва ТВ. 
ИЗВОР: Б92, ПРВА ТВ  
  
Наиме, Србија је једина земља у Европи која нема синдикат незапослених. 
Већ три године Синдикат незапослених покушава се упише у регистар синидката, али то им 
није омогућено.  
 
Према речима Зоран Мелев, председник Синдиката незапослених, нема законских сметњи да 
они буду регистровани, али као проблем при упису види "кочење" од званичних синдиката који 
делују у нашој држави.  
 
"Постоји правилник о упису синдиката у регистар. По томе треба да се поступа. Из савеза 
синдиката тврде да може да се упише ако је то право из радног односа. Нико нема право да 
изопшти хиљаде људи", прича Мелев.  
 
Према његовим речима, из званичних синдиката се боје да би њиховим уписом била угрожена 
места тренутним руководствима синдиката.  
 
Према речима Зорана Михајловића, секретара Савеза самосталног синдиката Србије, они заста 
желе да се упише у регистар Синдикат незапослених. Њима је циљ да што више незапослених 
добије посао и остваре своја права. Они тренутно имају 400.000 чланова.  
 
Ранка Савић, председница Асоцијеције слободних и независних синдиката, каже да они као 
синдикат заступају ставове сваког свог члана, али и запослене у предузећима у којима њихови 
чланови раде.  
 
"Пензионери и незапослени имају потребу да организовано и да своја изузетно угрожена права 
и то њима треба омогућити", објашњава Савићева.  
 
Она објашњава да Савез не спречава незапослене да упишу свој синдикат.  
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Драган Илић, синдикални лидер Заставиних оружара, саслушан у тужилаштву 

Прогон неподобног оружарског вође 
Пише: З. Р. 

 
 
 У Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу саслушан је председник Синдиката 
Заставе оружја Драган Илић, против кога је кривичну  пријаву поднео председник  
Надзорног одбора фабрике пуковник Војске Србије Ивица Марјановић. 
     
Илустрација Фото: Јансон Морисон ФИ 
– Пријава коју је председник Надзорног одбора Марјановић поднео базира се на неистинитим 
наводима да је у просторијама директора, 18. маја прошле године, нападнут и да је тако 
задобио повреду кичме због које је касније затражио помоћ на ВМА, наводи се у јучерашњем  
саопштењу оружарског Синдиката. Додаје се да ће Илић данас бити саслушан и по основу 
кривичне пријаве бившег генералног директора Милојка Брзаковића, који је оптужио 
председника Синдиката да је угрозио безбедност фабрике и да је злоупотребио право на 
штрајк. Недавно је Драган Илић саслушаван у крагујевачкој полицији и по кривичној пријави 
коју је, наводи се у синдикалном саопштењу,  поднео бивши генерални директор са наводима 
да је  „физички напао једног од највернијих чувара бившег директора – Милана Милошевића, 
који је враћен у фабрику иако је узео социјални програм у истој, и по повратку у предузеће 
постављен за руководиоца службе обезбеђења“. 
– Пре неколико дана, према нашим незваничним сазнањима, председник Надзорног одбора, 
пуковник Ивица Марјановић, у својству приватног лица, и уз помоћ правне службе фабрике, 
поднео је нову кривичну пријаву против председника Синдиката јер је истинито информисао 
раднике о стању у фабрици, због чега је по мишљењу председника Надзорног одбора 
„узнемирио јавност“, наводи се надаље у саопштењу Синдиката Заставе оружја. 
 
Обарање одлуке о враћању умањеног дела пензије донета под притиском надлежних 

Судови пресуђују против пензионера по налогу неколико министара 
Пише: Г. Влаовић 

 
 
Виши суд у Новом Саду преиначио је првостепену пресуду по којој је Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавезан да пензионеру Ј. М. из Бачке 
Паланке надокнади износ умањене пензије, а у Удружењу синдиката пензионера 
Србије критикују ту одлуку и тврде да је донета по налогу власти. 
     
 
Подсећања ради, у октобру прошле године Основни суд у Бачкој Паланци донео је пресуду да је 
Фонд ПИО, Филијала у Бачкој Паланци, дужан да тужиоцу исплати разлику између 
припадајуће и исплаћене месечне пензије за период од 9. децембра 2015. до 31. децембра 2017. 
са припадајућом каматом. 
У образложењу пресуде тада су навели да је „по становишту суда тужени био дужан да свим 
корисницима па и тужитељу којима је умањио пензију, претходно по службеној дужности 
донесе решење о умањењу пензије са поуком о правном леку“. Такође и да је овакво умањење 
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пензије у директној супротности са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Законом 
о општем управном поступку. 
Новосадски Виши суд пак наводи да није било незаконитог и неправилног рада ПИО Фонда 
који је тужен у овом спору. То образлаже тиме да је до исплата умањених пензија дошло на 
основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија који је био обавезујући за 
примену, па је тужени ПИО фонд био дужан да поступа у складу тим законом, због чега не 
може да постоји његова одговорност за разлику у износима пензије које тужилац сматра 
„припадајућим‟, односно „исплаћеним‟. 
Виши суд је истакао да је тим законом предвиђено да се приликом исплате, износ пензије чија 
висина је већ била утврђена Законом о пензијском и инвалидском осигурању, процентуално 
умањи, тако да је тужени ПИО Фонд у свом раду примењивао закон. 
Михаило Радовић, председник Удружењу синдиката пензионера Србије, за Данас истиче да 
одлука Вишег суда у Новом Саду представља нову тортуру над пензионерима у Србији. 
– Такође, реч је и о тортури над правосудним системом Србије. С обзиром да је иза ове тужбе 
стоји наше удружење ми ћемо наставити са правном борбом и жалићемо се на одлуку Вишег 
суда у Новом Саду за коју сматрамо да је неправилна. У тој својој правној борби нећемо 
одступати и ако треба ићи ћемо до највиших судских инстанци. Оно што желим да нагласим је 
да смо дошли до сазнања да судови у Србији тужбе због смањења пензија одбацују по налогу 
Владе Србије односно одређених министара. Ако се са таквом праксом настави, ми ћемо у 
јавност изнети и имена судија које то раде као и имена министара који од њих траже да донесе 
такве одлуке – наглашава Радовић. 
Адвокатица Зорица Тршић такође истиче да постоје индиције да надлежни у држави дају 
препоруке судовима да одбијају усвајање тужби за умањење пензија. 
– Наиме, образложења одбијених тужби личе једна другима као јаје јајету и може се извести 
основан закључак да се доносе по одређеном препорученом шаблону. Што се тиче одлуке 
Вишег суда у Новом Саду, она је коначна. Против такве одлуке може бити поднета жалба 
Уставном суду – наводи Тршић. 
Адвокат Бранко Павловић истиче за Данас да је од самог почетка одлука Владе Србије о 
смањењу пензија била спорна. – Потпуно је јасно да се, не само код нас, већ свугде у свету 
судске одлуке доносе на такав начин да одговарају међународним финансијским 
организацијама. Другим речима интереси тих институција су за судове далеко важнији  од 
интереса грађана – закључује наш саговорник. 
 
Параћинска стаклара на прагу усвајања УППР-а, за сада заштићена од поверилаца 

Отпуштени радници остали без отпремнине, најављују протесте 
Пише: М. Н. Стевановић, Г. Влаовић 

 
 
Иако Привредни суд у Крагујевцу данас није усвојио предлог менаџмента да 
Српска фабрика стакла пословање настави кроз унапред припремљен план 
реорганизације (УППР), јер достављена документација није била довољна за 
отварање претходног стечаја, параћинска стаклара ће ипак бити заштићена од 
поверилаца. 
     
Наиме, Суд је уз налог да се допуне папири усвојио и две мере којима се онемогућава принудна 
наплата са рачуна фабрике као и плаћање без сагласности привременог управника. Оне ће 
бити на снази у наредних шест месеци и неће моћи да се продуже, али пословодство очекује да 
ће у том периоду добити сагласност на УППР и започети планско смањивање дуга. Мере које је 
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одредио Привредни суд дошле су непосредно након коначне одлуке да фабрика неће да оде у 
стечај. 
– Када документација буде комплетирана, суд ће моћи да отвори претходни стечајни поступак, 
затим да закаже рочиште на коме ће се разматрати УППР и уколико он буде уредан, суд ће га 
прогласити усвојеним. Тек тада ће странке у поступку моћи да се упознају са плановима за 
санирање обавеза фабрике – каже за Данас Саша Јовановић, који је руководио фабриком у 
време док се одлучивало о стечају а сада га је суд именовао за привременог управника. 
Јовановић додаје и да фабрика ради, у њој је ангажовано до 530 запослених, а током процедура 
око увођења стечаја, у претходних годину и по дана, отказе је добило око 180 запослених. У 
међувремену, неки од њих су отишли у пензију, неки у иностранство или су нашли нови посао. 
Онима који су преостали придружили су се радници који су у ранијим фазама стечаја били 
отпуштени, њих око 300 најавило је за сутра протест у Параћину са захтевом да се одмах врате 
на посао. 
– Да смо отпуштени сазнали смо два дана након увођења стечаја. С обзиром да смо отказе 
добили након проглашења стечаја, остали смо без социјалног програма. У међувремену је 
стечај поништен што значи да више не постоји основа по којој не бисмо могли да будемо 
враћени на наша радна места. Такође, тражимо да чланови управе фабрике одрже обећања која 
су својевремено дали радницима. Тако је Светозар Црногорац, власник ЦПР Импекса и 
сувласник фабрике стакла, обећао да ћемо сви бити враћени на посао. И Милорад Пушица, 
председник Надзорног одбора, обећао је баш преко изјаве у Данасу да ће се састати са 
отпуштеним радницима како би наш проблем био решен. Међутим, нису испунили обећања. 
Зато сутра настављамо с протестима – каже за Данас Весна Симић, једна од отпуштених 
радница. 
– Од генералног директора фабрике ћемо захтевати објашњење због чега се запошљавају нови 
радници а не решава питање повратка 300 отпуштених, а и зашто је менаџмент током стечаја 
себи вишеструко увећао плате, тада је речено да нема довољно новца ни за отпремнине – 
наводи Симић. 
 

 
 

Љајић: "Агрокор" да купе наше фирме! 
Ј. СУБИН  
 

Компанија “Меркатор С” у среду у Београду одржала састанак са добављачима. Да 
се удруже у међународни конзорцијум и купе целу фирму или бар део 
НАЈИДЕАЛНИЈИ сценарио за Србију био би да српске фирме буду део новог регионалног 
конзорцијума, који би показао интерес за куповину “Агрокора” или његовог дела. А да ли ће се 
то догодити, у овом моменту незахвално је прогнозирати. 
 
Овако је министар трговине Расим Љајић, на састанку компаније “Меркатор С” и добављача, 
објаснио ситуацију у овој фирми која послује у оквиру “Агрокора”. Како је рекао, тржиште 
малопродаје захтева консолидацију и модернизацију, и ту има простора и потенцијала. За 
Србију је консолидација “Меркатора” од изузетног значаја, јер запошљава више од 8.000 људи 
и сарађује са више од 700 наших добављача: 
- Очекујемо да нагодба буде средином марта, а то значи да ћемо имати нову компанију. То још 
не важи за компаније које послују у Србији, Словенији и БиХ, јер су оне ван процеса нагодбе и 
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то ће ићи неким другим током. Суштински, њихова позиција не би требало да се мења. 
Чињеница је и да се Збербанка неће тиме бавити као главним бизнисом. 
Како је објаснио Љајић, руска банка ће гледати да повећа вредност концерна, како би на 
тржишу могла да добије што већи износ средстава и поврати новац који је уложила. Није 
реално очекивати да се сав тај новац врати, али већи део ће сигурно желети да врате. Он је 
казао да су власници “Агрокора” највећим делом две руске банке, као и одређени амерички 
инвестициони фондови. 
- Криза која је почела пре две године, добрим делом је превазиђена захваљујући добављачима, 
нарочито великим, који су имали поверења и разумевања за ситуацију - нагласио је Љајић. - 
“Меркатор” редовно измирује обавезе према држави и лане је плаћено више од 150 милиона 
евра на име пореза. 
Састанку добављача и представника “Меркатора С” у среду су присуствовали и министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, 
али и српски привредници и добављачи, међу којима Марија Десивојевић Цветковић, виши 
потпредседник “Делта холдинга”, Мирољуб Алексић, председник “Алко групе”, Миодраг 
Костић, председник “МК гроуп”, Андреј Јовановић директор компаније “Моји брендови”... 
- “Меркатор”, са тренутно мањим дуговањем и јаким пословним перформансима даје добру 
подршку домаћој привреди и производњи - казао је Чадеж. - Од укупно 57.000 артикала, више 
од 20.000 чине домаћи производи. У малопродајним објектима, који послују широм земље, 
више од 700 компанија из Србије пласира своје производе. 
Према речима директора “Меркатора С” Ентонија Сошића, од јануара до септембра прошле 
године приходи су повећани за 5,4 одсто, а укупно дуговање "Меркатор групе" за 93,3 милиона 
смањено је у првих девет месеци 2018. Како је навео, идеја је да омогуће рефинансирање 
њихове компаније, како би створили још финансијских средстава за будуће пословање. 
ПРИВРЕДНИЦИ: ВИДАН ОПОРАВАК 
МИОДРАГ Алексић, председник “Алко групе”: 
* “Меркатор С” има значајну улогу као дистрибутер домаћих брендова и за похвалу су 
резултати остварени у претходне две године - стабилизација пословања и раст после тога, као и 
смањење дуга. 
Миодраг Костић, председник "МК групе": 
* “Меркатор” је апсолутно оправдао поверење АИК банке, враћајући све кредите у договореном 
року. 
Марија Десивојевић Цветковић, потпредседник “Делта холдинга”: 
* Пресудну улогу у сарадњи са компанијом “Меркатор С” имало је поверење које смо имали и 
које имамо у менаџмент ове компаније. 
 

Бруто профит Петрохемије у 2018. години 917 милиона динара 
Танјуг  
 

Приватизација "ХИП-Петрохемије" најављена је за ову годину, а Надзорни одбор 
ове компаније из Панчева констатовао је да је прошле године приход био 39,4 
милијарди динара, а бруто профит 917 милиона динара 
Приватизација "ХИП-Петрохемије" најављена је за ову годину, а Надзорни одбор ове 
компаније из Панчева констатовао је да је прошле године приход био 39,4 милијарди динара, а 
бруто профит 917 милиона динара. 
"Нето резултат је лошији у односу на бизнис план због промена на петрохемијском тржишту" 
оцена је Надзорног одбора која је објављена у компанијском Информатору крајем јануара. 
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За капиталне инвестиционе пројекте у 2018. години Петрохемија је платила 9,2 милиона евра, 
а уговорене су инвестиције у вредности од 9,1 милион евра, што је Надзорни одбор оценио као 
добар резултат. 
Петрохемија је прошле године запослила 63 нова радника, а планирано је да у 2019. години 
запосли још 90 људи како би се просечна старост запослених која сада износи 49,3 године 
смањина. 
ХИП Петрохемија је за 11 месеци прошле године извезла робе за 199,8 милиона евра. 
 
 
 

Социјалним радницима додијало 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Синдикат "Независност" центра за социјални рад прети штрајком, 21. фебруара, 
због нагомиланих проблема. Траже заостале накнаде, више радника, 
легитимације, или ће обуставити рад 
ЗБОГ нагомиланих проблема и тешких услова рада запослени у Градском центру за социјални 
рад најавили су штрајк за 21. фебруар, уколико претходно не постигну договор са 
руководством, ресорним министарством и Градом Београдом. 
Као главне разлоге незадовољства Синдикат запослених "Независност", наводи да су радници 
суочени са неадекватним односом послодавца, стопроцентним увећањем обима посла без 
обезбеђивања довољног броја радника, неплаћања трошкова превоза и приправности, као и 
повећања ризика по безбедност и здравље, погоршања здравственог стања и међуљудских 
односа. 
Од надлежних, Министарства за рад и градских власти, траже исплату свих заосталих накнада, 
као и обезбеђивање довољног броја радника, службених легитимација и лекарских прегледа. С 
друге стране, од Синдиката Градског центра за социјални рад захтевају израду норматива и 
новчану помоћ за запослене који годинама раде на пословима јавних овлашћења и локалне 
самоуправе без накнаде. 
Овај синдикат је и раније упозоравао на алармантно стање и ослабљене капацитете у центрима 
за социјални рад. Од почетка реформе социјалне заштите, од 2003. године до данас, број 
правилника и протокола који регулишу рад запослених стално расте. С друге стране, број 
запослених остаје исти или се смањује. 
Зоран Илић, председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите "Независност", 
каже да су добили обећање да ће их министар за рад Зоран Ђорђевић примити највероватније у 
четвртак и да ће почети преговоре. 
 
- Наравно да, уколико се изађе у сурет штрајкачким захтевима, штрајка неће бити - каже наш 
саговорник. - Проблеми попут исплате превоза морају да се реше одмах с обзиром на то да 
запослени нису добили новац за два месеца, а и исплаћује се свима линеарно исти износ, што 
није по закону. 
Број корисника Градског центра за социјални рад у последњих 10 година повећао се за 57 
одсто, са 68.000 на 107.000 грађана. У 2017. години у односу на 2016, у Београду је 
евидентирано 17 процената више деце жртава насиља и занемаривања, док је 47 одсто више 
одраслих особа жртава породичног насиља и 29 процената више оних који се споре око начина 
вршења родитељског права. Број случајева породичног насиља са којима су радили водитељи 
случаја у Београду је од 2011. до 2017. порастао чак четири пута. 
НИСУ СВИ "ЗА" БОЈКОТ 
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У Градском центру за социјални рад у Београду кажу да је већ заказан састанак директора ове 
установе са представницима синдиката ради преговора и налажења најбољег могућег решења 
за запослене. 
- Подсећамо да постоје два репрезентативна синдиката, Синдикат "Независност" и Самостални 
синдикат запослених у социјалној заштити, који се није прикључио најави штрајка - кажу у 
ГЦСР. 
 
 
 

 
 
У Србији постоје фирме које са једним запосленим зарађују 1.000 ЕВРА 
НА САТ 
 Сузана Лакић 
 
Веровали или не, али у Србији постоји на десетине фирми које са само једним запосленим 
зарађују више од хиљаду евра по сату и то показују званични подаци Агенције за привредне 
регистре. 
Један запослени, чист профит од 2,5 милиона евра за годину дана, са искуством од десетак 
година у производњи. Овако у најкраћем изгледају фирме у Србији које имају само једног 
запосленог, а налазе се међу топ пет предузећа које са најмањим бројем радника зарађују 
највећи профит у земљи. Рачуница показује да оне у просеку сваког месеца зарађују по 208.000 
евра, сваког радног дана по 9.500 евра, сваког сата по 1.183 евра, а сваког минута по нешто 
мање од 20 евра. 
На првом месту по висини оствареног профита, уз услов да има једног запосленог, јесте фирма 
из Београда "Тив продукт", која се бави производњом папира и картона. Према подацима из 
најновијег објављеног финансијског извештаја за 2017. ова компанија је остварила чисту 
зараду од 346,2 милиона динара (2,8 милиона евра). Поред фантастичне добити, интересантно 
је и да је иста фирма само годину дана раније пословала негативно и забележила нето губитак 
од око 144.000 евра. Негативно је пословала и 2015. године. Има једног власника, предузеће 
"Умпак", које се такође бави производњом папира, а у власништву је три физичка лица. 

 
На другом месту је фирма "Промо медиа", регистрована 2001. са основном делатношћу разраде 
грађевинских пројеката. Са једним запосленим у 2017. години је остварила добит од 319,2 
милиона динара (2,6 милиона евра), а фирма је била у плусу и годину дана раније коју је 
завршила са профитом од 231 милион динара. Четрдесет одсто фирме је у власништву 

http://www.blic.rs/autori/suzana-lakic
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грађевинског друштва "Империјал градња", 20 одсто је у власништву фирме за Кипра "Наместа 
Инвестмент лимитед", а преосталих 40 одсто у рукама фирме "Малеx оли", која је регистрована 
за увоз, извоз и угоститељство, а чији је једини власник Драги Мићовић, уједно и директор у 
"Промо медиа". Мићовић у јавности слови за бившег члана Управног одбора Фудбалског клуба 
Црвена звезда. 
 

 
 

Општи штрајк паралисао Белгију 
АУТОР:Ксенија Павков 
 
Белгија је у великој мери паралисана због општег штрајка који су организовали 
синдикати после неуспелих преговора о повећању плата, социјалних накнада и 
пензија. 
Готово сви сектори погођени су штрајком - јавни превоз, лука, авио-превоз, комунална 
предузећа, болнице и школе. 
Ниједан авион неће моћи да слети на белгијске аеродроме, што би могло да утиче и на долазак 
делегација на састанак министара одбране земаља чланица НАТО-а, који се у среду и четвртак 
одржава у Бриселу. 
Ово је иначе, један од највећих штрајкова у Белгији у последњих неколико година. Синдикати 
су се за њега одлучили након неуспелих преговора с послодавцима. 
Представници синдиката су у Бриселу организовали и протесте. 
"Овде смо због неколико ствари - због питања реструктурирања компанија. Овде смо због 
пореза, због проблема на тржишту рада, посебно по питању отказа. Овде смо како бисмо 
одбранили раднике и представили наш угао гледања на ствари", каже представник уједињених 
синдиката Бурич Абделазиз. 
 

У 2018. приход 100 најуспешнијих компанија у Србији - 100 милијарди 
евра 
АУТОР:Бета 
 
Сто највећих компанија у Србији је прошле године остварило приход од 34 
милијарде евра, а 100 најуспешнијих компанија приход од скоро 100 милијарди 
евра, објавио је регионални пројекат "100 највећих". 
Тај пројекат се први пут реализује у Србији у партнерству с Адико банком како би се 
обезбедили бољи услови за мале домаће компаније и промовисали најуспешнији примери 
пословања великих корпорација. 
Директорка пројекта "100 највећих" Ана Кнежевић рекла је да су умрежавање и промоција, као 
и адекватна едукација, фактори који одлучују не само о успеху већ и о опстанку компанија у 
Србији. 
"Најуспешније и најстабилније компаније носиоци су пословања и развоја локалних тржишта у 
Србији и региону", оценила је она. 
Аналитички партнер тог пројекта Марко Радојичић навео је да је током претходне три године у 
региону престало да ради око 10.000 компанија, што чини 22 одсто новооснованих компанија у 
том периоду. "Од укупног броја новооснованих компанија, другу годину пословања дочека пет 

http://rs.n1info.com/journalist188/Ksenija-Pavkov
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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одсто мање, али је интересантно да се овај број у последње три године повећао за 139 одсто", 
рекао је он. 
 

Мере штедње више погодиле жене запослене у јавном сектору 
 
АУТОР:Н1 Београд 
Јелена Жарковић Ракић из Фондације за економске науке говорила је у Дану 
уживо о резултатима истраживања о утицају фискалне консолидације на положај 
жена запослених у јавном сектору. "Скоро педесет одсто свих запослених жена 
ради у јавном сектору, већина мушкараца у приватном, отуда претпоставка да 
мере штедње више могу да погоде жене", каже она. 
Програм фискалне консолидације који је Влада Србије увела 2014. године, да би решила 
проблем високог дефицита, узроковао је благи раст родног јаза у платама у јавном сектору, 
млађе жене гурнуо у незапосленост, а жене близу пензије у радну неактивност. То је показало 
истраживање које је спровела Фондација за развој економске науке ФРЕН. 
Гошћа Н1 рекла је да је истраживање трајало око две године. 
"Ми смо пошли са потпуно другачијом претпоставком, наша претпоставка је била да ће се јаз у 
платама између мушкараца и жена смањити. То смањење је било осмишљено да заштити 
најниже зараде. Међу запосленима који примају мање од 25.000 у јавном сектору су већина 
жене. Очекивали смо да ће разлика у зарадама морати да се смањи, на наше изненађење то се 
није десило", рекла је она. 
Каже да је мера потпуно доследно примењена у такозваном општем сектору државе, што је 
јавна управа и део јавних предузећа. 
"Жене су већина у општем сектору државе, скоро осамдесет одсто запослених у образовању и 
здравству, мушкарци су већина у јавним предузећима", каже она, додајући да виде да се та мера 
није доследно примењивала у јавним предузећима. 
Како каже, та предузећа су под мањом контролом џраве, имају већу аутономију и у 
запошљавању и одређивању зарада. 
Истиче да су гледали шта се дешава са запосленошћу, те додаје да је некативност и када немате 
посао, али га не тражите. У случају старијих, то је пензија. 
"Млађе жене привремено постају незапослене, а старије иду у неактивност. Мислим да у тој 
чињеници да су мере више захватиле сектор у коме су жене већина, зато видимо ту већу 
вероватноћу", каже она. 
Додаје да је Словенија такође прошла кроз мере штедње, те да је пакет био шири него код нас, 
смањен дечји додатак, смањена накнада за породиље, повећане цене за вртиће... 
"Скоро педесет одсто свих запослених жена ради у јавном сектору, већина мушкараца у 
приватном, отуда претпоставка да мере штедње више могу да погоде жене", каже она. 
 

 
 

На посао чека 116.793 Војвођана 
      
НОВИ САД: По подацима Националне службе за запошљавање, на крају прошлог месеца у 
Војводини је било 116.793 незапослена, што је 18.356 мање него истог месеца 2018. године. 
 
Уколико се пореди последњи месец прошле године и први ове, у Војводини има 1.867 
незапослених више, што је, иначе, било уобичајено и у претходних неколико година. Наиме, по 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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правилу се број незапослених првог месеца текуће календарске године повећава у односу на 
последњи квартал претходне јер делу запослених истиче уговор о раду, а до продужења не 
дође. Посећања ради, на крају децембра 2018. године на евиденцији незапослених у Војводини 
било је 114.926 незапослених. 
Од укупно 116.793 незапослена на крају прошлог месеца више од половине биле су жене – 
59.727. Готово половина незапослених лица која су на крају прошлог месеца била на 
евиденцији незапослених има само први и други степен стручне спреме – 48.232. Ако се тома 
дода и 23.370 незапослених с трећим степеном стручне спреме, дође се до бројке од чак 71.602 
незапослена у Војводини. 
Када се анализирају области у Војводини, види се да је, рецимо, у Севернобанатској 4.391 
незапослено лице нестручно, док је стручних 3.275. Или, у Севернобачкој области незапослено 
је 4.162 нестручна лица и 3.923 стручна, док је у Средњобанатској области нешто мало мање 
нестручних од стручних: однос је 5.112 нестручних према 5.680 стручних незапослених.  
Најбољи однос у погледу стручности незапослених лица има Јужнобачка област јер је у њој на 
крају јануара било 12.121 нестручно лице и дупло више, односно 25.055 стручних. У Сремској 
области на крају прошлог месеца било је 6.829 нестручних и 8.984 стручних, док је у 
Јужнобанатској било 10.214 нестручних незапослених и 12.851 стручних. 

 
Од 1.767 незапослених, 866 из Јужнобачке области 
Од 1.767 незапослених, колико је у јануару у Војводини било више у односу на крај прошле 
године, највише их је у Јужнобачкој области – 866, затим у Западнобачкој – 408, Сремској – 
193, Средњобанатској – 190, Севернобанатској – 58, Јужнобанатској – 35 и Севернобачкој – 17. 

 
На евиденцији незапослених у Војводини на крају јануара било је 29.726 лица са средњом 
стручном спремом, 565 с петим степеном стручне спреме, 5.111 с једним од шестих. Са седмим 
степеном стручне спреме било је 9.732 и с осмим, што се сматра доктором наука, било је 37 
незапослених. 
Дуже од десет година на евиденцији незапослених у Војводини било је 13.853 незапослена, од 
чега више од половине жена – 7.985. На посао од одам до десет година чека 6.213 
незапослених, од пет до осам година 13.907, а од три до пет година 13.378. Ти незапослени су у 
категорији теже запошљивих управо због година колико чекају да нађу запослење односно 
дођу до радног места. Између две и три године на посао у Војводини чека 9.907 незапослених, а 
од једне до две године 14.922. Од девет до 12 месеци на крају јануара посао је чекало 5.804 
незапослена, од шест до девет месеци њих 7.348, а од три до шест месеци 12.665. До три месеца 
на посао је на крају јануара чекало 19.516 лица. 
Љ. Малешевић 
 
 
 
 
 


