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Радници аеродрома незадовољни, сутра протест 
Извор:Танјуг 
 
Председници репрезентативних синдиката запослених на "Аеродрому Никола Тесла" 
незадовољни најављеном одлуком да ће од добити за прошлу годину моћи да поделе 0,44 одсто 
уместо очекиваних 6,6 одсто, најавили су да ће сутра у 15 сати одржати миран протест "од кога 
нико неће трпети". 
Према информацијама које су синдикати изнели на конференцији за штампу, укупна добит 
аеродрома за прошлу годину, са концесионом накнадом, износи 53,2 милијарде динара, од чега 
је за расподелу запосленима опредељено око 234 милиона динара односно 0,44 процента. 
"Без радника Аеродрома ‘Никола Тесла‘ који су се својим радом изборили да компанија 
достигне одличну концесиону цену не би било тог новца на рачуну", рекла је Весна Вилотић, 
председница синдиката "Заједно" у име четири репрезентативна синдиката. 
Она се позвала и на важећи колективни уговор који је потписан са потпредседницом Владе 
Зораном Михајловић" и оценила да је смањене учешћа запослених у добити са 6,6 одсто за 2017. 
на 0,44 одсто неприхватљиво. 
Вилотић каже и да су радници Аеродрома Београд у концесији прошли лошије од колега на 
аеродромима у окружењу који су добили дужи заштитни период као "и у односу на раднике у 
нашој земљи где у процесу власничке трасформације сви добили неку отпремину или социјални 
програм". 
"За разлику од њих ми имамо најмањи заштитни период, немамо никакву отпремнину, немамо 
социјални програм и за годину или нешто дуже можемо се наћи на улици без било какве 
надокнаде за деценијски пожртвовани рад", пренела је Вилотић ставове четири синдиката. 
Синдикати од већинског акционара Владе Републике Србије траже да запосленима и у овај 
години припадне 6,6 одсто од добити, а кажу да се тај захтев ни на један начин не односи на 
новог послодавца "Ванси ерпорт Србија" који је своју концесиону накнаду већ уплатио 
Републици Србији. 
"Обзиром да на наш захтев Влада Србије није одговорила позитивно, нити нас је премијерка 
позвала на тражени састанак, синдикати су договорили да организују миран протест у четвртак, 
у 15 часова на Аеродрому Никола Тесла како би исказали своје незадовољство", рекла је 
Вилотић. 
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Протест синдиката аеродрома против Владе због начина расподеле 
добити 
Аутор:Н1 Београд  
 
Синдикати Аеродрома Србија незадовољни су начином на који је решено учешће запослених у 
добити компаније. 
Добит Аеродрома Србије за 2018. годину је 53,2 милијарде динара, а за запослене је, како 
објашњавају у синдикатима, опредељено 0,44 одсто. 
Премијерка Ана Брнабић изјавила је раније да запослени немају право на учешће у добити што 
је, како тврде у синдикатима, у супротности са прописима и важећим колективним уговором 
чији је потписник потпредседница Владе Зорана Михајловић. 
Запослени захтевају да се испоштује континуитет и учешће запослених у добити буде 6,6 
процената као претходне године. 
"Чињеница да је Влада овако ниско вредновала учешће запослених у успеху компаније и да је у 
пословно рекорној години запосленима, за учешће у добити, са прошлогодишњиг 6,6 процената 
смањила - 0,44, је поражавајућа и омаловажавајућа за сваког запосленог... Посебно када узмемо 
у обзир чињеницу да смо прошли најлошије од свих радника у окружењу, где су аеродроми 
такође дати под концесију, али и у односу на раднике у нашој земљи, који су у процесу 
власничке влансичке трансформације сви добили неку отпремнину или социјални програм", 
навела је Весна Вилотић из синдиката Аеродрома Никола Тесла. 
Дејан Поповић из Независног синдиката аеродрома каже да нису у штрајку, већ у протесту и да 
нико неће трпети. "Ово је протест који ће се обавити ван аеродромске зграде, у близини 
модуларног насеља, где неколико синдиката има своје канцеларије, где смо позвали људе да се 
окупе... И да још једном изразимо протест против Владе Србије, нашем већинском власнику 
акција, због начина расподеле добити за ову годину", додао је. 
 
 

Сукоб синдиката у полицији: Ко заступа права запослених, а ко "седи у 
кабинету" 
Аутор:Н1 Београд  
 
"Постоји само један репрезентативни синдикат у МУП-у и то је Независни синдикат полицијие. 
Полицијски синдикат Србије има 5.689 чланова, то је мање од 14 одсто запослених, а за 
репрезентативност треба да имате најмање 15 одсто запослених", поручује председник 
Независног полицијског синдиката Велимир Лукић. 
Како је Лукић објаснио, Независни полицијски синдикат је поднео иницијативу да се преиспита 
репрезентативност ПСС, пошто је велики број чланова приступио њиховом синдикату. 
"То траје последњих годину дана, од прошле године до фебруара 2019. После толико људи који 
су приступили нама ми смо посумњали да њих нема довољно и ми смо поднели захтев, на то 
имамо право по закону. ПСС је тражио да се нама провери репрезентативност, утврђено је да 
имамо 30 одсто запослених кој су платили чланарину. Људи из министарства су чланови радне 
групе која је то проверавала. Ми се озбиљно бавимо својим члановима, пратимо кретање 
чланства из сваке полицијске управе", каже Лукић. 
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Нагласио је да су пре годину дана потписали анекс посебног колективног уговора, као и да су 
због тога били на мети критика ПСС-а. 
"Пре месец дана смо продужили исти анекс и они су потписали са нама. Ми смо максимално 
били критиковани, а сада су они потписали исто, да ли су они постали издајници или су 
схватили да смо потписали нешто добро", рекао је Лукић. 
С друге стране, председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић одговара да 
Велимир Лукић износи неистине и да су предали 11.500 приступница. Додаје и да министарство 
није организовало радну групу већ да је, како каже, напрасно преко ноћи донело незаконито 
решење. Говорећи о анексу колективног уговора, Мијаиловић је рекао да се за то изборио ПСС 
петицијом коју је предао Влади Србије. 
"Тадашњи премијер Вучић је наложио да се приступи потписивању. Они су потписали уговор у 
коме Лукић није ни учествовао. Били су против наше петиције. Кад је на крају одлуку донео 
премијер, они су преко ноћи нагло присутпили потписивању. Они се тајно састају по неким 
канцеларијама и сви руководиоци Независног синдиката су унапређени, док су с друге стране 
сви руководиоци ПСС кажњени. Ми се држимо изворног синдикализма, боримо се за права, у 
томе се разликујемо", рекао је Мијаиловић. 
Лукић одговара да је он само први међу једнакима у НСП и да је њихов синдикат 
децентрализован. 
"Наш синдикат чине све структуре у министарсву, свака подружна полицијска управа има 
представнике. Ја сам заједно за њим учествовао у изради тог колективног уговора и још један 
колега. Да бисте били члан синдиката није потребно само да имате само приступницу, морате да 
платите чланарину, ја сам тако могао да вам донесем 25.000 приступница колега које су отишле 
у пензију, не раде више...", додаје Лукић. 
На тврдње о броју чланова, Мијаиловић је рекао да пошто Лукић не излази из кабинета 
министра они му сервирају податке које онда он износи. 
"Када је 2015. била рационализација запослених, Лукић је дао сагласност министру да се 
отпусти 1.500 полицијских породица. До тога није дошло јер смо заказали штрајк, имали смо 
састанак и то је било решено. Што се тиче чланова, није тачно, закон познаје приступницу, а не 
чланарине које ће неко из министарства једним кликом да склони. Ми смо репрезентативни 
синдикат, оног тренука кад представници власти не поштују закон како тражити од грађана да 
га поштују", каже Мијаиловић. 
Он додаје да је задатак Независног синдиката да штите интересе послодаваца за свој лични 
интерес. 
"Ових дана већ нападају моје чланове, нудећи им аутомобиле. Не раде оно што је у интересу 
полиције. Укључују се у активности када ми критикујемо министарство, онда га они бране", 
каже Мијаиловић. 
Лукић одговара да је због неистина које је износио Вељко Мијаиловић поднео кривичну пријаву 
и добио првостепену пресуду.   
"Ја видим у чијем интересу радим кад видим колико људи приступа. Волео бих да чујем једно 
име да је неком понуђен ауто, ја не желим да се бавим њиховим члановима, ја те људе поштујем. 
Верујем да су њега слагали. У нашем министарству има довољно простора да заједно заступао 
интересе колега. Нама је поверење указало 34 одсто запослених, ја стварно немам ништа против 
њих, ми смо колеге", поручује Лукић. 
Када Велимир Лукић буде одлучио да се бори, трпи жртву и врати се изворном синдикализму, 
онда бисмо и могли да сарађујемо, поручује Мијаиловић. Међутим, сматра да до тога неће доћи, 
јер су, наводи, "њихови представници на руководећим местима у полицији". 
"Ми смо некада имали добру сарадњу, али онда долази до кадровских промена кад смо хтели 
заједнички да наступамо. Неки руководиоци су смењени преко ноћи", каже Вељко Мијаиловић. 
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За два месеца пријављено више од 20.000 радних дана сезонаца 
Аутор:Љ.М. 

 

НОВИ САД: За прва два месеца рада портала sezonskiradnici.gov.rs, пољопривредни 

произвођачи електронским путем регистровали су више од 20.000 радних дана за ангажоване 

сезонске раднике, показују подаци НАЛЕД-овог Савеза за пољопривреду и храну. 

Реч је о значајном успеху, имајући у виду да се пре увођења поједностављене процедуре 
ангажовање сезонских радника најчешће одвијало у сивој зони. 
По подацима поменутог савеза, више од 20.000 евидентираних дана значи да су послодавци 
уплатили у буџет више од шест милиона динара на име пореза и доприноса, као и да су 
пријављени радници, осим накнаде за рад, остварили право на пензијско оисуграње и 
осигурање у случају повреде. 
 

 
 

 
 

За запошљавање у Војводини издвојено 88 милиона динара 
Пише: Бета 

 
Покрајинска влада усвојила је данас Акциони план запошљавања у Војводини, којим је 
опредељено 88,8 милиона динара за подршку мерама активне политике запошљавања у 2019. 
години. 
Како се наводи у саопштењу са седнице, приоритети Акционог плана су усмерени на улагање у 
људске ресурсе, отварање нових радних места и подстицање социјалне инклузије на тржишту 
рада. 
Планирано је субвенционисање самозапошљавања, запошљавање незапослених лица и 
спровођење јавних радова на територији Војводине. 
На евиденцији Националне службе за запошљавање Војводине, на дан 31. децембар 2018. 
године, налазило се 114.926 незапослених, додаје се у саопштењу. 
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Већа плата и бесплатна обука задржаваће возаче у Србији  
Аутор: М. Бракочевић 

 

Запослени у друмском саобраћају у нашој земљи зараде од 40.000 до 65.000 динара, док њихове 

колеге из Европске уније месечни буђелар попуне са око 1.200 евра 

Возач је и даље једно од најтраженијих занимања у Србији. Као у региону, и код нас су главни 
разлози за недостатак овог кадра економске миграције, уверава Зоран Ђорђевић, министар за 
рад. Одлив ове изузетно тражене радне снаге се, сматра он, може ублажити реформом 
образовања и усклађивањем школства са потребама привреде, али и бољим условима за 
пословање и отварањем нових радних места. И превозници и представници удружења друмског 
саобраћаја, који већ извесно време скрећу пажњу јавности на то да Србији недостаје око 6.000 
возача, истичу да професионалне возаче из земље одвлаче знатно већа примања у иностранству. 
Јер, док запослени у друмском саобраћају Србије месечно зараде од 40.000 до 65.000 динара, 
колеге из Европске уније свој месечни буђелар седећи за воланом попуне са просечно 1.200 
евра, а у Немачкој и са 2.500 евра. 
У Градском саобраћајном предузећу „Београд”, које је прошле године напустило 433 запослена, 
од чега 247 возача који су сами дали отказ, боре се на све начине да задрже кадар. Горан Весић, 
заменик градоначелника Београда, недавно је подсетио да је плата возача у ГСП-у у фебруару 
прошле године износила 52.000 динара, а да је у 2019. повећана 25 одсто, тако да сада износи 
65.000 динара. То само говори у прилог чињеници, истакао је Весић, да се Београд труди да 
улаже у ГСП и покушава да га стави на ноге. Уверен је да ће у тој намери успети, а први корак 
биће куповина аутобуса. На тржишту ипак недостају возачи Де категорије, а и све је слабији 
одзив на огласе за посао које објављује градско саобраћајно предузеће. На основу програма 
пословања за 2019. планирано је да се током ове године прими 347 нових возача, између 
осталог, и кроз доквалификацију возача Де категорије. Поједине процене показују да је Србији 
годишње потребно школовање и обучавање око 2.000 професионалних возача да би се 
одговорило на потребе домаћих и међународних превозника. Неки од њих су већ организовали 
бесплатне обуке за возаче, чиме планирају да смање тренд одласка из Србије. 
Да је запошљавање једини начин борбе са одливом возачког кадра из Србије потврђују и у 
Саобраћајном предузећу „Ласта”, у којем тренутно ради око 930 возача аутобуса. Као и у другим 
предузећима, која се баве путничким саобраћајем, тако је и код њих сваки нови возач 
добродошао. Конкурс за пријем нових радника је стално отворен, а за проширење обима 
саобраћаја „Ласти” је неопходан додатни број возног особља. 
– На територијама различитих градова и општина имамо могућност да стално 
прерасподељујемо возно особље из једне пословне целине у другу. Тако тренутно решавамо 
проблем недовољног броја возног особља – откривају у „Ласти”. 
У Националној служби за запошљавање потврђују да су у току јануара послодавци најчешће 
тражили возаче аутобуса, камиона, шлепера или теретњака, возаче друмских возила, путничких 
аутомобила, у међународном транспорту… На бироу рада крајем фебруара обрело се око 9.200 
возача различитог профила и техничког особља, док је у току 2018. године посао преко НСЗ-а 
добила 5.871 таква особа. 
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