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Крај сезонских послова смањио запосленост 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По подацима Републичког завода за статистику, на крају прошле године у Србији је било 

2.817.400 запослених и 416.600 незапослених. Стопа запослености износила је 47,4 одсто, а 

незапослености 12,9.  

У односу на крај 2017. године запосленост се лане повећала за 53.800 радника, а незапосленост 
је смањена за 59.000 лица. У оквиру укупне запослености, по РЗС-у, последњих месеци прошле 
године дошло је до смањење неформалне запослености – за 37.000 и повећања формалне за 
91.000 лице. Доминатно запошљавање забележено је у секторима прерађивачке индустрије, 
администрације и помоћних услужних делатности, грађевинарства и трговине на велико и 
мало. 
На крају прошле године у Србији је било 2.817.400 запослених и 416.600 незапослених. Стопа 

запослености износила је 47,4 одсто, а незапослености 12,9 

Међутим, наводи РЗС, запосленост је у односу на трећи квартал прошле године смањена за 
111.900, при чему је две трећине тог смањења коцентисано у секторима пољопривреде, 
шумарства и рибарства, али и домаћинствима која производе робу и услуге, због сезонског 
карактера послова на којима су радили. Без запослења су најчешће остала лица с нижим и 
средњим образовањем, док је у категорији високообразованих лица у последња три мсеца 2018. 
године дошло до раста запослености. Због смањења запослености, односно престанка рада 
сезонаца, на крају прошле године повећао се број незапослених – за 44.700 и неактивних лица – 
за 58. 
Подаци РЗС-а показују да је више од половине становништва Србије које се сматра радног 
снагом, а то су лица од 15 до 65 година, неактивно. Наиме, неактивних радно способних у Србији 
на крају прошле године било је 2.708.900 од укупно 5.942.800 радно способних грађана ове 
државе.        
 
 

Услуге у рударству боље плаћене него програмирање 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечна нето децембарска плата у Србији, по подацима Републичког завода за статистику, 

износила је 52.372 динара. Од 18 делатности чије просечне зараде обрађује РСЗ, у седам су плате 

веће од републичког просека, док су у 11 ниже.  

Тако је било и с новембарском просечном зарадом. 
У девет области у децембру забележене су плате веће од 100.000 динара, што је шест више него 
месец раније. У новембру су просечну плату већу од 100.000 динара имали једино запослени у 
ваздушном саобраћају, услужним делатностима у рударству и они који раде у рачунском 
програмирању и консултантским делатностима. 
Као и претходних месеци, највећу месечну плату имали запослени у ваздушном саобраћају – 
150.532 динара. Она је 19.316 динара већа од 
новембарске. Иза њих су запослени у услужним делатностима у рударству  са 130.782, што је 
17.973 динара више него у новембру. На трећем месту су рачунско програмирање и 
консултантске делатности са 124.467 динара. Њима је децембарска нето плата 12.898 динара 
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већа него у новембру. Запослени у финансијским услугама, осим у осигурању и пензијским 
фондовима, у децембру бележе просечну нето зараду од 116.991 динара, они у 
научноистраживачком развоју 106.151, производњи основних фармацеутских производа 
105.499, у експлоатацији сирове нафте и природног гаса 103.804, другим финансијским 
делатностима 101.720 и у производњи дуванских производа 100.111 динара. 
Ако се делатности за које РЗС објављује податке о просечним нето зарадама посматрају групно, 
највећу нето плату у децембру имали су запослени у финансијским делатностима и 
делатностима осигурања – 101.720 динара. Тај просек нето зарада радника је 17.533 динара већи 
него у новембру. Иза њих су запослени у информисању и комуникацијама с нето зарадом од 
91.188 динара, која је 7.001 динар већа него месец раније. Запослени у снабдевању електричном 
енергијом, гасом и паром у децембру су забележили просечну нето плату од 84.382 динара, што 
је 1.227 више него у новембру. У исто време, запослени у рударству у децембру имају просечну 
нето плату 7.342 динара већу него што су имали у новембру јер су сада зарађивали у просеку 
86.442 динара. 
Када се анализирају делатности за које постоје подаци РЗС-а, уочава се да су децембарске нето 
плате у државној управи и обавезном социјалном осигурању и образовању биле мање него у 
новембру. Наиме, просечна нето зарада запослених у државној управи и обавезном социјалном 
осигурању у децембру је била 58.378 динара, а у новембру 58.458, односно у новембру је била 
180 динара виша. У образовању просечна нето месечна зарада у децембру је, по РЗС-у, износила 
51.738 динара, а месец раније 52.980. То значи да је у децембру 1.242 динара мања него у 
новембру. 
Разлика у платама 

У децембру су зараде у јавном сектору – с просеком од 56.431 динар – биле дупло веће од оних 
који су остварили запослени код предузетника – 27.308 динара. Разлика је 29.123 динара. 
Разлика је значајна и код запослених у радном односу и оних ван радног односа. Тако су у 
децембру радници у радном односу забележили просек од 52.690, а они ван радног односа 
35.635 динара. 
Просечна децембарска зарада у прерађивачкој индустрији била је 47.708 динара. Иако у оквиру 
ње постоје две делатности – производња дуванских производа и основних фармацеутских 
производа у којима је плата већа од 100.000 динара, ту су и делатности с ниским примањима. 
Тако запослени у преради дрвета зараде 31.440 динара, у производњи одевних предмета 33.584, 
коже и предмета од коже 35.881 и намештаја 38.073. 
Најмању плату у децембру бележе запослени у делатности припремања и послуживања хране и 
пића – 29.882 динара. Ниска је зарада била и у делатностима путничких агенција, тур-
оператера и резервација – 36.461 динар, трговини на мало – 36.893, санацији, рекултивацији и 
управљању отпадом – 35.285 динара... 
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ГИНУ НА ГРАДИЛИШТИМА ЈЕР СУ ПРЕМОРЕНИ Радници се плаше да 
ће да изгубе посао па и по три недеље РАДЕ БЕЗ СЛОБОДНОГ ДАНА 
Аутор:Златко Чонкаш  
 
Двојица радника погинула су на градилиштима у Србији у последњих месец дана док је један 
тешко повређен. Непоштовање безбедносних правила, умор, али и претерана самоувереност 
разлози су трагедија, кажу стручњаци. 
Прошле године на радном месту погинула су 53 радника, од чега је више од половине у сектору 
грађевинарства и прерађивачкој индустрији, што је највише од 2006. године. 
Владимир Гвозденовић, председник већа Савез самосталних синдиката града Новог Сада 
(СССНС), каже за "Блиц" да радници на градилиштима највише гину због непоштовања Закона 
о безбедности и здрављу на раду. 
- Радници, нажалост, немају довољно развијену свест о обавези коришћења заштитних 
средстава и опреме, а на подизању те свести и на едукацији радника о тој теми морају да 
инсистирају послодавци и да не ангажују нестручна лица за рад - сматра Гвозденовић. 
Не желећи да сву кривицу сваљује на раднике, Гвозденовић истиче да је по његовом мишљењу 
један од главних узрока трагедија на раду пад концентрације. 
- Људи се плаше да ће изгубити посао и постало је сасвим нормално да раде и по две/три недеље 
без слободног дана. Дешава се да раде и по 12 сати дневно како би испоштовали рокове које су 
им задали послодавци. У таквим условима, наравно, да долази до пада концентрације па су 
несреће скоро неминовне. Инспекција при надзору може констатовати да су испоштоване све 
мере заштите на раду, да је сва опрема ту и да је радници користе, али не може да утврди колико 
је неки радник уморан и да предвиди да ли ће му опасти концентрација. За то је надлежан 
послодавац, тако да пуно зависи и од његовог односа према радницима - каже Гвозденовић. 
Са њим се слаже и проф. др Милан Тривунић са Департмана за грађевинарство и геодезију 
новосадског Факултета техничких наука, који каже да читав систем мора добити другачију 
форму како би све у грађевинарству могло добро функционисати. 
- Наши закони су добри и усклађени су са онима у ЕУ, али се јавља проблем приликом 
имплементације, и то посебно у грађевинарству јер је сваки објекат прича за себе који носи низ 
опасности, а којих није било на претходном објекту. Ако све посматрамо као систем, нема једног 
кривца. Криви су радници који не поштују прописе, криви су послодавци који не ангажују 
стручна и обучена лица. Са друге стране, послодавци ангажују стручњаке за безбедност на раду 
који су квалификовани, али нису из грађевинске струке, те не знају које све опасности носи 
једно градилиште - прича Тривунић. 
Додаје да је раније било мање несрећа због већег поштовања прописа, обучености радника, 
савесног пословања послодаваца и поштовања хијерархије јер се тачно знало ко уопште сме да 
приступи градилишту на којем се скоро није могао затећи радник који није прошао основну 
обуку о заштити на раду. 
Поводом погибија радника, заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је контролу, те је 
након пет месеци њеног трајања изјавио да на основу првих закључака "не може да именује 
ниједну појединачну институцију као одговорну, већ да су криви сви". Према његовим речима, 
осим мањка људи задужених за контролу, мали је и број судских епилога. 
- Основна ствар је ко контролише предузетнике и правна лица. Ако један инспектор рада 
контролише 1.706 привредних субјеката, онда то говори о могућности брзе и ефектне контроле. 
Када инспектор обави контролу и уради све како треба, онда мора имати судски епилог - 

http://www.blic.rs/autori/zlatko-conkas
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кривични или прекршајни. У 2017. било је 0,6 одсто кривичних пријава у току надзора, а у 2018. 
0,5 одсто, док је прекршајних пријава било 3,5 у 2017. а у 2018. је порастао број на 23 одсто. То 
говори да постоји могућност калкулације казнама. Да неко може, не кажем да ради, да 
калкулише и каже "свесно идем у ризик јер је епилог такав какав је" - оценио је Пашалић. 
Алкохолу није место на градилишту 
Међу узроцима несрећа су и дивља градилишта на којима се не поштују безбедносни прописи, 
али и употреба алкохола на радном месту. Како је раније изјавио председник Грађевинске 
коморе Србије Горан Родић, "на појединим градилиштима промет пива је већи него у 
кафићима". 
Проблем и мачизам 
Проф. др Милан Тривунић тврди да до несрећа често може да доведе и наш психолошки 
профил који пропагира мачизам. "Градилиште мора да има јасну хијерархију и мора да се зна 
ко кога слуша. Код нас стално неко има неку потребу да се доказује да је бољи и спретнији у 
нечему, чак и по цену сопствене безбедности. 
Градилиште мора да има јасну хијерархију и мора да се зна ко кога слуша  
А о томе да смо сви мајстори за све и да све знамо излишно је и говорити. Ако шеф каже да је 
крај радног времена, не треба неко да се прави паметан и да каже: још само ово да завршим или 
да прескочим са ове скеле на ону да узмем нешто... Такође, често се могу чути и речи: "Шта ће 
мени шлем?" Није то неко безвезе прописао и то мора да се поштује. Наравно, када томе додамо 
премор због прековременог рада, несреће су неминовне - сматра наш саговорник. 
 

 
 
"Фолксваген" прави фабрику у Шумадији, посао за 5.000 људи 
Извор:Танјуг, Новости  
 
Немачки аутомобилски гигант "Фолксваген" одлучио је да нову фабрику гради у Србији, пишу 
данашње "Вечерње новости", истичући да се највећи произвођач возила на свету за Србију 
одлучио у конкуренцији Румуније, Турске, Северне Македоније и Бугарске, која је дуго била 
фаворит за добијање те инвестиције. 
Како лист сазнаје, први четвороточкаши из српског "Фолксвагена" требало би да изадју 2023. 
године. 
Како се наводи, очекивало се да ће Румунија и Бугарска, које су чланице Европске уније, најпре 
докопати нове инвестиције, а према шансама, иза њих је била Турска која је са 80 милиона 
становника велико тржиште. 
"Ипак, перформансе српске економије, долазак готово свих најважнијих произвођача 
аутомобилских компонената, али и пријатељски односи нашег државног руководства с колегама 
из Немачке, претегнули су језичак на ваги у нашу корист", пишу "Новости". 
Наводећи да његов извор није желео да прецизира локацију будуће фабрике, лист подсећа да је 
председник Србије Александар Вучић у неколико наврата поменуо Шумадију као адресу 
инвестиције која би у потпуности "променила крвну слику наше економије". 
"Новости" прецизирају да би нова "Фолксвагенова" фабрика требало да има капацитет од 
300.000 аутомобила годишње и да би нашем извозу доприносила са 4,5 милијарди евра. 
У Србији би требало да се производи пет модела из "Фолксвагенове", "Шкодине" и "Сеатове" 
гаме, односно марки возила које су саставни део немачке фирме. 
Према неким ранијиом најавама из "Фолксвагена", али и из Бугарске која се надала овом послу, 
инвестиција је вредна око 1,4 милијарде евра, а планирано је да фабрика има 5.000 запослених, 
од чега чак 650 инжењера. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
http://www.blic.rs/autori/novosti


7 

 

За изградњу фабрике битан фактор је и то што Србија располаже са 10 одсто светских залиха 
литијума, од којих се праве батерије за електроаутомобиле, пишу "Новости" и додају да, иако ће 
нова фабрика производити класичне аутомобиле, "сигурно је да ће бити организована 
продукција електровозила". 
Док се чека да руководство "Фолксвагена" званично потврди долазак у Србију, постоји велико 
интересовање и инвеститора из Кине и других земаља Азије да отворе производне погоне ауто-
индустрије у Србији, поготово оне везане за електроаутомобиле. 
"Уколико се остваре ови амбициозни планови немачких инвеститора и српских власти, наш 
извиоз би могао да порасте за петину. Паралелно са изградњом фабрике, додатно би се 
охрабриле светске фабрике које производе ауто делове да више улажу и буду надомак нове 
'Фолксвагенове' фабрике", закључују "Новости". 

 
 

 
 
Скоро 16 хиљада незапослених 
Пише: Р. Поповић 

 
На евиденцији пријепољске Филијале Националне службе за запошљавање, која обухвата 
општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеницу, налази се 15.700 људи, што је за десетак 
одсто мање него крајем децембра 2017. године. 
Највише незапослених је у Сјеници – готово 5.000 , следе Прибој са укупно 4.511 и Пријепоље са 
4.320, док у Новој Вароши на посао чекају 1.864 наша суграђанина.  
Према подацима пријепољске Филијале НСЗ, од укупног броја незапослених на нововарошком 
тржишту рада, највише је оних без квалификација и са трећим степеном стручне спреме – 
укупно их је 1.242. За послом трага и 416 свршених средњошколаца, осморо их је са петим, а 107 
са шестим степеном стручне спреме. Са факултетском дипломом седмог степена на радну 
књижицу чека њих 81.  
– Број незапослених у Новој Вароши је крајем децембра прошле године био мањи за 4,3 одсто у 
односу на исти период 2017. Незапослена лица са овог подручја учествују са 11,92 процента у 
односу на укупан број незапослених на територији коју покрива Филијала са седиштем у 
Пријепољу – каже Александар Стикић из пријепољске Филијале НСЗ. Он истиче да су од 
укупног броја незапослених Нововарошана 952 жене, да њих 309 чека прво запослење, а да су на 
евиденцији 1.562 лица која су раније била радно ангажована и на радну књижицу чекају дужи 
период.  
Стикић износи и податак да су током прошле године послодавци највише интересовања 
исказали за радницима текстилне струке – шивачи, ткачи, прелци, потом прехрамбене 
индустрије (пекари, месари, млекари), металске струке (заваривачи, оператери на ЦНЦ 
машинама, бравари), као и хемијској индустрији (пластичари), а посебно је потрага за куварима 
и конобарима. „Специфичност Нове Вароши у односу на суседне општине могла би бити иначе 
слабија заинтересованост послодаваца за пријем нових радника“, сматра Александар Стикић.  
Према евиденцији НСЗ , у Пријепољу су од 4.320 незапослених 2.120 жене. Највише их је са 
трогодишњом средњом школом -1.492, следе они са завршеном осмољетком -њих 1.219, док на 
запослење чека и 1.138 особа које су завршиле четворогодишњу средњу школу. Међу 
незапосленима је и 392 високо образованих лица односно 165 са шестим степеном и 227 са 
седмим степеном стручне спреме.  
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У Прибоју је укупно 4.511 незапослених на евиденцији, од чега су 2.332 припаднице женског 
пола односно близу 52 одсто. И у овој општини без радне књижице највише је оних без 
квалификација и са трећим и четвртим степеном стручне спреме, а на посао чека чак 429 високо 
образованих. Најтежа ситуација је у Сјеници. На евиденцији тамошњег тржишта рада налази се 
4.995 лица. Чак 2.408 њих има завршену само основну школу, док је са завршеном средњом 
школом њих 1.281. Са шестим и седмим степеном их је 304.  
Подаци, међутим , показују да је општа слика на пољу запошљавања у овом делу Србије ипак 
боља у односу на неки ранији период. Крајем 2017. на евиденцији пријепољске Филијале НСЗ 
било је близу 17.000 незапослених у ове четири општине, што је за око 1.500 лица више него 
крајем прошле године. Највећи проблем и даље је немогућност запошљавања лица старијих од 
пет деценија живота, али и млађих од 30 година. У те категорије људи без запослења спадају и 
корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом , као и Роми.  
– Локална самоуправа је свесна сложености проблема недостатка посла, те већ дужи период из 
општинског буџета издваја значајна средства за подстицај запошљавања, много више него 
општине у окружењу. За мере локалне политике запошљавања у периоду од 2009. до краја 2018. 
из општинске касе утрошена су средства од око 144.000.000 динара – наглашава Предраг 
Шапоњић, председник општинског Савета за запошљавање. Он подсећа да су захваљујући 
спровођењу више програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања, лане биле 
ангажоване 102 особе са тржишта рада. За програме јавних радова, стручне праксе, субвенција 
за запошљавање и подстицај теже запошљивих категорија незапослених из општинског буџета 
утрошено је око 10.000.000 динара, а из државне касе 7,5 милиона динара.  
Општина Нова Варош ће и током ове године наставити са трендом улагања на пољу отварања 
нових радних места. За реализацију мера запошљавања буџетом за 2019. опредељено је 8,5 
милиона динара, а које ће се од њих спровести и са коликим износом средстава, знаће се ускоро, 
одмах након конкурса НСЗ , а потом усаглашавања локалних са националним програмима. Оно 
што се зна да ће се у локалној управи и ове године определити за програм јавних радова, јер је 
он у пракси показао најбоље ефекте. 
 
 

Фискални савет: Србија због корупције има најмањи раст у Европи 
Пише: М. О. 

 
Привреда Србије тренутно расте скоро два процента мање од свог потенцијала, односно има 
раст од нешто преко три одсто уместо потенцијалних пет одсто, закључак је анализе коју је 
Фискални савет припремио за Копаоник бизнис форум. 
Половина тог заостајања односи се на слабу владавину права и високу корупцију. Друга 
половина заостајања односи се на ниске инвестиције (0,7 процентних поена) и недостатака у 
образовном систему (0,2 процентна поена). 
Анализом је утврђено да Србија има низак привредни раст не због неких краткорочних или 
секторских ефеката, већ због системских проблема. 
У извештају се наводи да је по економском развоју и животном стандарду становника, Србија 
при самом дну међу европским земљама. 
„БДП по становнику Србије упола је мањи од земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ) и тек 
је на трећини нивоа развијених земаља Западне Европе. БДП по становнику у Србији био је на 
почетку деценије на нивоу од око 62 одсто 
просека земаља ЦИЕ, а у 2017. пао је на испод 55 одсто. 
„Оцењујемо да привредни раст Србије структурно заостаје 1,5 до два одсто годишње. Требало би 
да остварује дугорочне стопе привредног раста од око пет одсто уместо садашњих три-3,5 одсто“, 
наводи се у анализи и додаје да су земље ЦИЕ смањивале разлику у дохотку у односу на ЕУ по 
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два одсто годишње, управо онолико колико Србија губи због корупције, недовољних 
инвестиција и слабог образовања. Уместо да Србија као неразвијенија земља остварује раст за 
око један процентни поен више од ЦИЕ, ми у ствари имамо спорији раст за 0,5 до један одсто. 
Фискални савет наводи и да је према истраживању Светске Банке (Wорлд Говернанце 
Индицаторс – WГИ) које мери различите параметре квалитета институција, Србија је једна од 
ретких европских земаља која је по степену владавине права и висини корупције у 2017. била у 
негативној зони, са оценом -0,28. Уколико бисмо индикаторе корупције и владавине права 
подигли само на ниво окружења, Хрватске, Румуније или Бугарске привредни раст би се убрзао 
за 0,5 процентних поена. 
Такође, забрињава то што је дугогодишњи тренд постепеног побољшања ових индикатора 
прекинут у 2014. години и од тада долази до погоршања. 
Други битан разлог за подбачај у расту је недовољно инвестирање. Са инвестицијама од око 18 
одсто БДП-а недостаје још око пет, шест одсто БДП-а до нивоа примереног садашњем нивоу 
развијености. 
Иза недовољног нивоа инвестиција у Србији стоје ниске инвестиције и јавног и приватног 
сектора. 
„Анализе које смо спровели показују да би јавне инвестиције у инфраструктуру требало 
повећати за најмање један процентни поен, инвестиције јавних државних и локалних предузећа 
такође за нешто преко једног процентног поена БДП-а, а инвестиције домаћег приватног 
сектора за три, четири поена БДП-а. 
Такође, корупција и владавина права, осим директног утицаја на убрзање 
привредног раста додатно утичу на убрзање привредног раста и посредним каналом и то преко 
повећања приватних инвестиција. 
 
 

Штрајк глађу због малих зарада у „Ласти“ 
Пише: Бета 

 
Удружени синдикати Србије Слога саопштили су данас да је око 50 радника Саобраћајног 
предузећа „Ласта“ у Младеновцу почело штрајк глађу због малих зарада и неизвесности око 
будућности фирме и радних места. 
Штрајк су у суботу почели возачи и механичари који имају веома ниске зараде за свој рад, који 
је често већи од 200 сати месечно, јер возе аутобусе који су неисправни и испадају из саобраћаја. 
Они траже боље услове рада, а пре свега да им се плата повећа као и колегама у ГСП Београд где 
је зарада готово дупло већа у односу на њихову, пише у саопштењу. 
 

Жељко Веселиновић и даље на челу Удружених синдиката Србије Слога 
Пише: Бета 

 
Удружени Синдикати Србије „Слога“ саопштили су да су вечерас одлучили да синдикатом у 
петогодишњем мандату и даље руководи досадашњи председник Жељко Веселиновић. 
Веселиновић је након јавног гласања захвалио делегатима четвртог конгреса на указаном 
поверењу и истакао да ће у наредном периоду са сарадницима дати још већи максимум у 
заступању и одбрани права чланова. 
Он је казао да је за њега реизбор потврда успешног рада синдиката, посебно за све оно шта је он 
до сада лично радио у тој организацији. 
Делегати конгреса усвојили су и Резолуцију о будућем правцу деловању синдиката, са нагласком 
наставка пуне борбе и подршке за јачање капацитета демократских институција и утврдјивања 
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одговорности свих оних који су довели српско друштво и радништво у дубоку социјалну кризу, 
пише у саопштењу. 
Изборни конгрес синдиката „Слога“ одржан је у Београду у општини Стари град, а 
присуствовали су и чланови Покрета уједињених фантома (ПУФ) који су иначе и чланови 
„Слоге“. 
 

 

 
 

Како до бољег стандарда грађана  
Аутор:В.Н. 

 

Од недеље до 6. марта "Бизнис форум" на Копаонику 
ОВОГОДИШЊИ "Копаоник бизнис форум", који се одржава од сутра до 6. марта, окупиће више 
од 1.300 учесника, а у њиховом фокусу биће како постићи снажан економски раст и обезбедити 
брже приближавање просечном стандарду Европске уније. 
Како је најављено, форум ће отворити председница Владе Ана Брнабић, која ће учествовати у 
оквиру пленарне сесије на тему "Макроекономске основе за снажан раст". 
Централна тема овогодишњег Форума биће - "Србија 10 година после велике рецесије: Снажан 
раст као императив". 
Током четири дана биће организовано 26 панела, три пленарне сесије и шест специјалних 
догађаја. 
 

 

Штрајк катастра се наставља  
Аутор:С. Б. 

 

Запослени у РГЗ наставиће штрајк и наредне недеље. Штрајкачки одбор ће припремити 
упутство за колеге да и током штрајка примају захтеве грађана, али ће издавање решења 
сачекати преговоре 
ЗАПОСЛЕНИ у Републичком геодетском заводу наставиће штрајк и наредне недеље. 
Штрајкачки одбор ће припремити упутство за колеге да и током штрајка примају захтеве 
грађана, али ће издавање решења сачекати преговоре.  
У петак је у свим београдским службама, тврде синдикати, радио понеки шалтер, па су грађани, 
додуше успорено, могли да заврше део посла. 
- Штрајк нема подршку већине запослених, већ се изводи перформанс испред највеће 
катастарске писарнице у Београду и врши се насиље над преко пола милиона грађана главног 
града, становницима општина Вождовац, Палилула, Звездара и Раковица, који своје послове у 
вези са катастром обављају у просторијама у 27. марта - уверен је директор РГЗ Борко 
Драшковић. 
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"Српска фабрика стакла": Повериоци неће УППР  
Аутор:З. РАШИЋ  

 

Још се не зна каква ће бити коначна судбина "Српске фабрике стакла" у Параћину. Уз ЈП 
"Србијагас", укидањем стечаја незадовољан и "Вексилум Балкан"  
ИАКО је пословодство "Српске фабрике стакла" у Параћину, после обустављања стечаја, све 
наде полагало у Унапред припремљени план реорганизације (УППР) који је предложен 
крагујевачком Привредном суду ради заштите од принудне наплате, највећи повериоци - међу 
којима је и ЈП "Србијагас" - су се изјаснили против и уложили су жалбе на меру којом је 
Стаклара заштићена од принудне наплате! 
Жалбу је, сазнајемо, уложио и "Вексилум Балкан", па су председник Надзорног одбора Милорад 
Пушица и члан овог органа Светозар Црногорац поднели оставке. Претходно је то учинио и 
Душан Адамовић, па Надзорни одбор практично и не може да функционише са смо два 
преостала члана. Један од њих је Зоран Вучковић, а други Бугарин Георгиј Маџаров, који се у 
фабрици и не појављује... 
Генерални директор СФС Небојша Богдановић није био доступан за питања новинара, али је на 
сајту Агенције за привредне регистре објављено решење којим је одбијена његова пријава за 
промену података о Надзорном одбору. У образложењу је наведено да није приложена одлука 
надлежног органа о разрешењу, баш као ни оставке за које се не зна ни ко ће да их усвоји јер се 
Скупштина акционара не састаје... Зато су све очи стаклара и свих Параћинаца упрте у 
Привредни суд који треба да одлучи о жалбама поверилаца и о УППР. 
Подсетимо, Стаклара има уредну производњу, али се њени дугови мере десетинама милиона 
евра - највише према ЈП "Србијагас" који би, ако због става поверилаца суд одбије УППР, био у 
позицији да доминантно одлучује о даљој судбини "Српске фабрике стакла". 
ЖЕЉЕ 
У ИШЧЕКИВАЊУ расплета, крајем фебруара је у Параћину одржан још један протест раније 
отпуштених радника, који траже да се врате на посао... 
- Управо због дугова који су претворени у акције, Стаклара је раније већ била у већинском 
власништву "Србијагаса" и ми прижељкујемо да се то понови, јер је тада било ангажовано чак 
1.750 радника, а плате су биле редовне - каже једна од отпуштених Виолета Костић. 
 

 

Уместо досадашњих 56, сада 64 професионалних болести  
Извор:Танјуг 

 

Ревидирана листа професионалних обољења у Србији, према новом Правилнику, садржи 64 
уместо досадашњих 56 болести 
Ревидирана листа професионалних обољења у Србији, према новом Правилнику, садржи 64 

уместо досадашњих 56 болести. 

У делу Правилника који се односи на болести проузроковане хемијским дејством, додате су три 

нове професионалне болести и то: тровање талијумом, тровање платином или њеним 

једињењима и тровање осмијумом или његовим једињењима, саопштило је Министарство за 

рад. 

У делу који утврђује болести проузроковане физичким дејством, листа је допуњена болестима: 

оштећење слуха изазвано буком и обољења изазвана вибрацијама које се преносе на руке и 



12 

 

вибрацијама које се преносе на цело тело. 

Међу болестима проузрокованим биолошким фактором унете су тетанус и обољења 

проузрокована директним контактом са другим биолошким агенсима на раду која нису горе 

поменута а за које постоје научни/литерални докази или за које постоје докази из практичних 

искустава. 

Такође, у делу који се односи на болести плућа, у Правилнику су унете четири нове 

професионалне болести: пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном прашином/ влакнима; 

бисиноза плућа, канабиоза, багасоза, бронхијална астма и обољење горњих дисајних путева. 

Поред овога, допуњени су поједини постојећи описи послова и радних места на којима се 

појављује професионална болест, као и услови за признавање болести као професионалне. 

Правилник је донела радна група која је формирана решењем министра за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића. 

Поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачких и социјалних питања, радну 

групу чинили су представници медицинске струке и то представник Министарства здравља, 

представници Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић", иначе професори 

на Медицинском факултету, као и представници Републичког фонда за здравствено осигурање 

и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 

Такође, чланови радне групе били су и представници Управе за безбедност и здравље на раду, 

УГС ''''Независност'''', Савеза самосталних синдиката Србије и Уније послодаваца Србије. 

Правилник се објављује у ''''Службеном гласнику Републике Србије'''' и ступиће на снагу 8 дана 

након објављивања у ''''Службеном гласнику Републике Србије'''', наводи се у саопштењу.  

 
 

 
 

Штрајк глађу радника младеновачке "Ласте", не знају како се врши 
обрачун плата 
Аутор:Јелена Мирковић 

 

Део радника саобраћајног предузећа "Ласта" из Младеновца јуче је ступио у штрајк глађу. Кажу 
да су незадовољни због ниских плата и зато што не знају колико им се плаћа рад по сату. Од 
надлежних траже да им омогуће нормалне услове за рад. Такође су најавили, да ће, уколико им 
се не понуди адекватно решење, од понедељка обуставити рад. 
Уместо за воланом, возачи и радници младеновачке "Ласте" су у штрајку глађу. У просторијама 
предузећа протестују, јер су, како кажу, незадовољни условима рада. Поједини тврде да раде 
много, док су истовремено плаћени бедно. 
"Ја сам 340 сати у јануару провео на послу, од тога имам 207 сати ефективног вожње за воланом 
и примио сам 48.000", каже Иван Животић, возач предузећа Ласта - Младеновац. 
"Једноставно те плате које ми имамо за послове које обављамо су изузетно мале. Ја на месту 
саобраћајног диспечера имам 32.000 плату, уме да буде и мање", каже Миладин Лазић, 
саобраћајни диспечер Ласта - Младеновац. 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
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Колика плата их очекује за фебруар, радници кажу да не могу да израчунају. Наводе да их у 
томе спречава то што им још није предочено колико зарађују по сату, али и то што надлежни у 
предузећу обрачун зарада врше по својој рачуници. 
"Одемо са обрачуном са платом коју примимо одем у обрачунску, жена која је задужена за то, 
покажемо јој, објасните ви нама како сте ви дошли до ове цифре, она не зна то нама да објасни, 
то не зна да објасни ни шеф саобраћаја, ни директор, то нису знали многи људи нама у Београду 
да објасне то је проблематика код нас и то траје годинама", каже Животић. 
"Овде је мало чудно плаћање, код нас се само плати време када се вози аутобус. Ми тражимо да 
нам се каже колико ће коштати сат времена проведено у фирми и онда сат пута колико си 
провео, срачунаш колику ћеш плату имати на крају месеца", каже Игор Глишић, возач 
предузећа Ласта - Младеновац. 
Запослени у младеновачкој Ласти напомињу да је посао отежан, јер недостају механичари, 
електричари и диспечери. 
"Па шта да Вам кажем, ако сад рецимо треба да добијете уговор о раду, то је мисаона именица, о 
колективном уговору да вам не помињем, као да се у њему крије распоред нуклеарног 
наоружања, значи сва она права радника и нашим неким законима и Међународним 
конвенцијама, једноставно овде не постоје", каже Миладин Лазић, саобраћајни диспечер Ласта - 
Младеновац. 
Руководство предузећа за Н1 каже да ће ситуација бити побољшана, али не прецизирају када, 
јер, како наводе, финасије се не могу поправљати без дозволе државе. 
"Ја као гарант могу само да их позовем на стрпљење да се сачека израда новог правилника и 
колективног уговора који је у току и после тих резултата да можемо да причамо на можда 
другачији начин", каже Иван Кртинић, директор предузећа Ласта - Младеновац. 
Н1: Када може да се очекује израда тог правилника? 
"У што скоријем и хитнијем року", каже он. 
Радници најављују да ће, уколико им се менажмент предузећа не обрати до вечерас и понуди 
решење за њихове захтеве, у понедељак обуставити рад на свим аутобуским линијама. 
 
 

Цена пада, а купца за "Југоремедију" још нема, судски спор 
највероватнији разлог 
Аутор:Наташа Ковачев 

 

Пропао је четрврти покушај продаје зрењанинске фабрике лекова "Југоремедија" у стечају, иако 
је понуђена по цени далеко мањој од првобитно процењених 3,9 милијарди динара. Стечајни 
управник као највероватнији разлог види судски спор који се води са некадашњим закупцем за 
враћање лиценци, а који ће нови власник наследити са фабриком. 
Повериоци и некадашњи радници и даље се надају новом купцу који ће фабрику поново дићи 
на ноге. 
Некада гигант, данас савремена фабрика коју нико неће. Иако су њени погони спремни за 
производњу и простиру се на преко 73.000 квадрата. Све то, уз интелектуалну својину 
Југоремедије, то јест жигове за више од 20 препарата, понуђено је за непуних милијарду и 300 
милиона динара. И опет се нико није јавио. 
Председник Одбора поверилаца Југоремедије Владимир Пецикоза истиче да је то велики 
повериоце који очекују да од продаје намире нека своја потраживања. 
На своје плате чека и близу 400 радника. Последњу су примили 2011. године. Надица Марголд 
је овде 35 година, а последњих седам ради као секретарица стечајног управника. Нада се да ће 
фабрика бити продата и да ће поново радити. 

http://rs.n1info.com/journalist639/Natasa-Kovacev
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"Током претходних година овде је прошло потенцијалних инвеститора подоста и већина су 
стране фирме. По нашим сазнањима они не одустају од куповине", наводи она. 
Шта је онда разлог што се не јављају? Стечајни управник, који није желео пред камере, каже - 
највероватније недостатак дозвола за производњу и промет лекова, које некадашњи закупац, 
власник фирме "Уно медик" и функционер СПС-а Милан Селаковић, неће да врати. Истог су 
мишљења и у Одбору поверилаца. 
"Неко ко је био закупац и ко је био у обавези по уговору да то врати, данас све то држи код себе и 
једноставно не дозвољава да се Југоремедија продаје у свом капацитету пуном. Све се своди на 
то да је политика умешала своје прсте и ми смо огорчени", каже Пецикоза. 
Огорчени су што нико из државе не реагује, што погони стоје, а цена пада. Због дозвола се пред 
зрењанинским Привредним судом води спор који ће неки будући власник наследити, а стечајни 
управник је против некадашњег закупца поднео и кривичну пријаву. 
Она је пре два месеца одбачена, што у Посебном одељењу Вишег јавног тужилаштва у Новом 
Саду за Н1 образлажу недостатком доказа. Селаковић се нашем позиву није одазвао. 
Југоремедија данас у банкроту чека пети покушај продаје. Према најави стечајног управника, он 
ће ускоро уследити, а све ово коштаће колико и депозит на последњој неуспелој продаји - 762 
милиона динара. 
Фабрика лекова приватизована је 2002. године, да би уговор, након вишегодишњих штрајкова 
радника и иницијативе Савета за борбу против корупције, био раскинут. Европска унија је 
сврстала међу 24 спорне приватизације. 
 
 

Фискални савет: Раст испод нивоа због слабих институција и 
владавине права 
Аутор:Бета  

 

Привредни раст Србије је испод свог потенцијалног нивоа због слабих институција, посебно 
владавине права и контроле корупције и највећи је економски проблем, саопштио је Фискални 
савет Владе Србије. 
Следећи чинилац који кочи привредни раст су, како је наведено у анализи Фискалног савета 
"Зашто привредни раст Србије заостаје", ниске инвестиције, нарочито приватне које су 
недовољне, пре свега услед слабе владавине права и високе корупције. Фискални савет је у том 
раду који ће бити порезентован на бизнис форуму на Копаонику, навео да привредни раст 
успоравају и недостаци у образовном систему. 
"Привреда Србије тренутно расте готово два процентна поена испод свог потенцијала, односно 
нешто изнад три одсто, уместо потенцијалних пет одсто", навео је Фискални савет. 
Половина заостајања или један процентни поен, према тој анализи, може да се објасни слабом 
владавином права и високом корупцијом, док друга половина потиче од ниских инвестиција 
(0,7 процентних поена) и недостатака у образовном систему (0,2 процентна поена). 
"Реформе у области владавине права и обуздавања корупције, као и реформа образовања, су 
основни предуслови да Србија оствари свој потенцијални раст", навео је Фискални савет. 
По економском развоју и животном стандарду становника Србија је, како је наведено, при 
самом дну лествице европских земаља.  
"Бруто домаћи производ (БДП) по становнику Србије упола је мањи него у земљама Централне 
и Источне Европе (ЦИЕ) и тек је на трећини нивоа развијених земаља Западне Европе", оценио 
је Фискални савет. 
Додаје се да би "Србија требало да те заостатке постепено надокнадјује бржим привредним 
растом, али се то не дешава". Истиче се да су земље ЦИЕ у претходној деценији имале осетно 
бржи привредни раст од Србије, па су јој у економском развоју додатно одмакле. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"БДП је по становнику на почетку 2010. године био на нивоу од око 62 одсто просека земаља 
ЦИЕ, а у 2017. пао је на испод 55 одсто", навео је Фискални савет. 
 
 

Синдикат Трепче позива међународну заједницу да заштити њихова 
права 
Аутор:Бета  

 

Јединствена организација синдиката (ЈОС) "Трепча" саопштила је да су власти у Приштини 
октобра 2016, једнострано усвојиле Закон о "Трепчи" без учешћа представника руководства и 
синдиката, као и да су исто то урадили стављајучи на снагу нови Статут "Трепче", због чега су 
поручили да ће бранити своју имовину. 
У саопштењује наведено да као синдикат имају обавезу и одговорност да бране интересе 2.400 
радника, њихових породица, као и свих оних који живе од производње у Трепчи, "а само у 
четири локалне самоуправе на северу КиМ, то је преко 30 одсто становништва". 
"Упозоравамо све оне који мисле да могу да нас спрече да радимо и живимо, да смо спремни да 
се боримо и истрајемо у намери да сачувамо 'Трепчу' која ради, и која представља економски 
стуб опстанка нашег народа на овим просторима". 
Синдикат је позивао међународну заједницу да заштити њихова права и да не "окреће главу" од 
могућих катастрофалних последица које се могу очекивати након спровођења накарадних 
одлука из Приштине. 
"Желимо да пошаљемо јасну и недвосмислену поруку да ћемо бранити нашу 'Трепчу', која храни 
хиљаде уста и наш хлеб са седам кора. Бранићемо нашу егзистенцију и будућност наше деце, 
која зависи од рудника у којима свакодневно мукотрпно раде наши рудари. Нећемо дозволити 
да се угаси нити једно радно место и да колега остане без посла. Нас не интересује политика, ми 
желимо да радимо и да живимо и убудуће, као што смо живели до данас. Никоме ништа нисмо 
узели, а своје не дамо!", истиче се у саоштењу које је потписао председник ЈОС "Трепча" Душко 
Драговић. 
У саопштењу је наведено и да је основна функција и сврха закона усвојеног 2016. године, била је, 
и остала, отимање државне имовине Србије, дакле искључиво политички циљ. 
"Још тада смо указивали да ће примена овог Закона за последицу имати дестабилизацију 
функционисања дела компаније на северу КиМ, који остварујући приходе од сопствене 
производње редовно исплаћује зараде радницима и измирује све обавезе. Уређење компаније по 
новом Закону представља потпуну централизацију управљања и доношења одлука само на 
једном месту, у Приштини и то у неким новим органима у чијим одборима по правилима 'седе' 
политички представници Албанаца", истичу из синдиката. 
Како додају, усвајањем Статута нове "Трепче", јасно су им ставили до знања, а изгледа и 
медјународној заједници, да их не интересује мишљење синдиката, нити будућност радника. 
"Знамо да не можемо прихватити одузимање права на одлучивање о својим животима и не 
желимо да се одрекнемо свега што смо до сада створили", истиче се у саопштењу. 
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