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Синдикат ће организовати заједнички протест радника из целе Србије 
у Крагујевцу 
 
Пише: Бета 

 
 
Уколико директор фабрике „Застава оружје“ не врати председника синдиката 
Драгана Илића на посао, биће организован заједнички протест радника фабрика 
из целе Србије у Крагујевцу, речено је агенцији Бета у Савезу самосталних 
синдиката Србије (СССС) Крагујевца. 
Председник Самосталног синдиката у Крагујевцу Југослав Ристић је рекао да је то закључак 
Председништва СССС на јучерашњој седници. 
Казао је да је на том састанку изражена забринутост због отказа председнику синдиката 
фабрике „Застава оружје“ и чињенице да то може свакоме да се деси. 
Ристић је рекао да „врх“ Самосталног синдиката Србије размишља и да због те ситуације 
организује првомајски протест у Крагујевцу, уместо у Београду. 
Ристић је рекао да је до сада обављен разговор са инспекцијом рада у вези са отказом Илићу и 
премештањем већег броја руководилаца чланова синдиката на друга радна места. 
Данас је и у правно-формалном смислу „активан“ отказ Илићу после објављивања на огласној 
табли фабрике. 
Директору „Застава оружје“ Младену Петковићу јуче је уручено 1.500 потписа радника те 
фабрике који од њега траже да поништи одлуку о отказу и Илића врати на посао. 
Илићу је од уторка 9. априла забрањен улаз у фабрику „Застава оружје“, али му је до данас било 
дозвољено да синдикалне активности обавља у сали управне зграде ван фабричког круга. 
Отпуштени Илић је у суботу отказао најављени генерални штрајк оружара за јуче, обавестивши 
раднике фабрике чланове Самосталног синдиката да у овом тренутку не треба наносити штету 
предузећу као и да је такав његов став резултат одговорности према радницима и фабрици. 
Директор фабрике „Застава оружје“ донео је одлуку о отказу Уговора о раду Драгану Илићу јер 
се није пријавио на капији када је, у петак 5. априла, возилом синдиката заједно са 
председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубисавом Орбовићем излазио из 
фабрике због одласка на заказани састанак са директором у управној згради. 
 

АПР: Прошле године добитак привреде Србије 746 милијарди динара, 
а губитак 246 милијарди 
 
Пише: Бета 

 
Привредна друштва у Србији су прошле године пословала профитабилно и 
остварила укупан позитиван нето резултат од око 500 милијарди динара јер је 
добитак био око 746 милијарди, а губитак 246 милијарди, објавила је данас 
Агенција за привредне регистре (АПР). 
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Регистратор Регистра финансијских извештаја у АПР-у Ружица Стаменковић је на 
представљању резултата пословања правних лица и предузетника у 2018. години рекла да је 
позитивно пословало 60.566 привредних друштава, а негативно 27.272. 
„Крајем 2018. године у Србији пословало 146.675 привредних друштава, а финансијске 
извештаје доставило је 105.596 друштава“, рекла је Стаменковић. 
Додала је да су се позитивни трендови у домаћој економији одразили на запосленост, која је 
повећана за 50.120 људи у односу на 2017. годину, па је укупан број запослених износио 
1.131.227 радника. 
Она је рекла да су профитабилно пословали скоро сви сектори, осим пољопривреде, шумарства 
и рибарства који су имали губитак од око милијарду динара, а највећи позитиван нето резултат 
су оставриле фирме у прерађивачкој индустрији, мада је њихов добитак од око 112 милијарди 
динара за скоро 22 одсто мањи од оствареног у 2017. години. 
Прерађивачку индустрију по резултату пословања, према њеним речима, следи сектор 
рударства захваљујући инвестицијама кинеске компаније Зидјин у РТБ Бор. 
„Највећи пад профитабилности имала су привредне друштва из сектора снабдевања 
електричном енергијом и гасом јер је добитак од 7,4 милијарде знатно мањи него у 2017. 
години када је износио око 32,5 милијарди динара, а број запослених је смањен за 1.006 
радника“, рекла је Стаменковић. 
Прошле године су, према речима Стаменковић, микро друштава (91.884), која су доминатна у 
домаћој привреди, прешла у зону позитивног пословања и оставрила добитак од око две 
милијарде динара. 
Највећу профитабилност су, како је рекла, имала привредна друштва из београдског региона и 
остварила су позитиван нето резултат од око 236 милијрди динара који је већи за 34,5 одсто у 
односу на 2017. годину. 
„Јавна предузећа су четврту годину за редом пословала позитивно, али је укупан добитак 561 
предузећа нешто више од пет милијарди динара, а то је тек петина добити из 2017. године“, 
рекла је Стаменковић. 
Предузетници су, како је казала, остварили укупан добитак око 9,2 милијарде динара, што је за 
18,4 одсто више него годину дана раније, а банкарски сектор у коме послује 27 банака остварио 
је укупан добитак 70,5 милијарди динара, што је за десет одсто више него годину дана раније. 
Укупан добитак 20 друштава за осигурање био је око девет милијарди динара, а три пута већи 
позитиван резултат него 2017. године оставрили су даваоци финансијског лизинга чији је 
добитак износио 1,5 милијарди динара. 
Стаменковић је рекла да прошле године финансијске извештаје није доставило 51.223 
привредна субјекта. 
„У 2018. години блокиран рачун дуже од годину дана имало је 22.314 правних лица, у стечају и 
ликвидацији је било 5.728, без отвореног рачуна пословало је 11.725, а 20.791 правно лице није 
пет година доставило финансијски извештај“, рекла је Стаменковић. 
Она је рекла да је казна за неподношење финасијског узвештаја пре промене Закона о 
привредним друштвима била пријава за привредни преступ. 
„Прошле године смо поднели око 40.000 пријава за привредни преступ, судови некога казне, 
неке ослобађају“, рекла је Стаменковић. 
Помоћник министра привреде Србије Душан Вучковић рекао је да је недавном изменом Закона 
о привредним друштвима уведена принудна ликвидација за привредна друштва која две 
године узастопно не поднесу финансијски извештај и да очекује да ће за неколико година бити 
ликвидиране све фирме које имају само „љуштуру“. 
„Власници таквих фирми не труде се да спрече ликвидацију ни на начин да поднесу изјаву о 
неактивности“, рекао је Вучковић. 
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Вршилац дужности директора АПР-а Милан Лучић је најавио да ће у регистар Агенције ући и 
здравствене установе. 
Подсетио да је редизајнирана веб презентација АПР-а и да је покренут регионални портал 
привредних субјеката где је сада око 500.000 фирми из Србије и Северне Македоније, а за 
презентацију предузећа на том порталу заинтересоване су осим других земаља Западног 
Балкана и Словенија и Румунија. 
 

Параћин: Бивши радници стакларе 19. априла ступају у штрајк глађу 
Пише: ФоНет 

 
 
Бивши радници Српске фабрике стакла из Параћина, окупљени у групу 
„Отпуштени преко фејса“, најавили су данас да ће у петак 19. априла у 14 сати 
почети штрајк глађу. 
     
Они негодују због тога што их руководство параћинске стакларе после правоснажне одлуке о 
одбацивању стечаја не враћа раднике на посао. 
Они сматрају да стечај није ни отворен, јер тако кажу пресуде, па тако ни последица нема, 
односно решења о отказу су поништена као неоснована. 
Како је најављено, штрајк глађу биће одржан у околини фабрике, на некој од јавних парцела и 
трајаће до испуњења захтева. 
 

 
 

Криза у фабрици "Застава оружје": Синидикати прете штрајком 
 
Крагујевац -- Уколико директор фабрике "Застава оружје" не врати председника 
синдиката Драгана Илића на посао, биће организован заједнички протест 
радника из целе Србије. 
ИЗВОР: БЕТА  
Агенцији Бета ово је речено у Савезу самосталних синдиката Србије (СССС) Крагујевца. 
Председник Самосталног синдиката у Крагујевцу Југослав Ристић је рекао да је то закључак 
Председништва СССС на јучерашњој седници. 
 

 
 

Влада одлучила: Запослени у предшколском и основном образовању 
имаће ЈЕДНАКЕ ПЛАТЕ 
 Танјуг 
 
Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о допуни Закона о буџетском 
систему, којим се изједначавају висине плата запослених у предшколским установама са 
платама запослених у основном образовању и васпитању. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Након усвајања предложеног закона по хитном поступку, запослени у предшколским 
установима имаће од маја ове године већу плату за девет одсто у односу на плату из децембра 
2018. године (уместо досадашњих седам одсто), која се исплаћује у јуну ове године. 
За ово повећање из локалних буџета биће издвојено 382 милиона динара, 
саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима. 
 

 
 
Сваки пети који оде из Србије има факултетску диплому 
 
Млади који одлазе из Србије у просеку имају 28,7 година, а сваки пети има факултетску 
диплому, изјавила је данас министарка задужена за демографију Славица Ђукић Дејановић. 
Она је, на представљању зборника „Ка бољој демографској будућности Србије” у САНУ, 
нагласила да су истраживања која су рађена међу студентима државних и приватних факултета 
у Србији показала да сваки трећи студент планира да после завршеног школовања иде у 
иностранство, преноси ТаЊуг. 
„Миграције становништва спадају у демографски феномен који је немогуће спречити, а тешко 
се предвиђају. Међутим, морамо мислити на оне који су отишли, а не планирају да се врате, 
шта матица може да уради за њих и како да их вежемо за Србију”, истакла је Ђукић Дејановић. 
Она је подсетила да је усвојена Стратегија подстицања рађања у марту прошле године, а да је 
њен циљ да се у наредних 10 до 15 година ниво стопе рађања повећа са садашњих 1,46 на 1,85 
детета по жени, тежећи ка пожељној стопи која је 2,1 дете по жени и која би омогућила 
обнављање становништва. 
Додаје да Стратегија има осам циљева, међу којима су ублажавање економске цене подизања 
деце, што је већ остварено и кроз Закон о финансијској подршци породици са децом, 
усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, очување и 
унапређење репродуктивног здравља, решавање проблема неплодности. 
Закон о финансијској подршци породици са децом предвиђа да родитељи за треће и четврто 
дете добијају по 12.000, односно 18.000 динара месечно наредних десет година. 
„Ова финансијска подршка односи се на стандард сваког детета без обзира да ли мајка ради 
или не ради”, рекла је Ђукић Дејановић и навела да је држава у протекле три године 
финансирала пројекте у 161 општини и граду са више од 1,2 милијарде динара, а које се односе 
на мере популационе политике. 
Председник САНУ академик Владимир Костић каже да је једна од главних претњи за српско 
друштво „демографско битисање”. 
„Зборник има много болних и значајних порука. На нама је хоћемо ли традиционално да 
окренемо главу или да се по цену главобоље са тим порукама суочимо. САНУ ће се у наредним 
годинама суочавати и покушати да дефинишемо правце реаговања на демографске проблеме”, 
истакао је Костић. 
Он је подсетио и на речи Живојина Мишића да је једини прави херој у свим нашим ратовима 
била српска жена, јер док су војници гинули оне су се бориле за живот, колико је то било 
могуће. 
„Треба се поклонити оним женама које су изнеле живот и продужиле оно што се данас назвало 
Србима”, нагласио је он. 
Директорка Центра за демографска истраживања Института друштвених наука Мирјана 
Рашевић указала је на проблем одлагања рађања и да на то утичу бројни фактори. 

http://www.politika.rs/
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Међу тим факторима су дуготрајна економска и социјална криза са којом се Србија суочава, 
осећај економске и психолошке несигурности, изражен индивидуализам, другачији 
партнерски односи, инсистирање на квалитету и живота родитеља и детета. 
„Остваривање материнства је отежано понашањем које угрожава репродуктивно здравље. 
Током репродуктивног периода жена у Србији у просеку има три намерна прекида трудноће”, 
истакла је она. 
Упозорила је да је број жена старости од 20 до 34 године од 2011. до 2017. године смањен за око 
60. 000 и да не постоји дугорочан, свеобухватан политички одговор на феномен недовољног 
рађања. 
 

Исте плате за васпитаче и учитеље 
 
 
 
Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о допуни Закона о буџетском 
систему, којим се изједначавају висине плата запослених у предшколским установама са 
платама запослених у основном образовању и васпитању. 
Након усвајања предложеног закона по хитном поступку, запослени у предшколским 
установама имаће од маја ове године већу плату за девет одсто у односу на плату из децембра 
2018. године (уместо досадашњих седам одсто), која се исплаћује у јуну ове године. 
За ово повећање из локалних буџета биће издвојено 382 милиона динара, саопштила је 
владина Канцеларија за сарадњу са медијима, преноси Танјуг. 
 
 

 
 

Пензионери подносе пријаве против судија Уставног суда 
 
Удружење синдиката пензионера Србије поднеће кривичну пријаву против судија Уставног 
суда Србије, јер ни после пет година нису узели у разматрање иницијативу за оцену уставности 
закона о привременом умањењу пензија који је био на снази од октобра 2014. до 2018. године. 
Како преноси Политика у издању од среде, Удружење је почетком фебруара ове године трећи 
пут упутило допис у коме траже да им се јасно каже да ли је привремено умањење било по 
закону или не, како би знали да ли има основа да траже враћање новца до пуног износа 
пензија. 
"Пошто ни до 15. априла, када је био крајњи рок, нису нашли за сходно да нам било шта 
одговоре, решили смо да до краја овог месеца поднесемо кривичне пријаве против свих оних 
који су морали да се огласе из овог суда", рекао је председник Удружења Миша Радовић. 
Он је подсетио да је ту иницијативу прихватио и 31 посланик Народне скупштине чиме је 
Уставни суд додатно био у обавези да о њој расправља. 
Од подношења треће пријаве, он је неколико пута контактирао Уставни суд, али је сваки пут 
добијао одговор да је "предмет у раду" и да треба да се обрати секретару суда како би добио 
одговор. 
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"УСПС јесте каменчић у њиховој ципели и наставиће да их жуља све док не схвате да морају да 
обрате пажњу на пензионере. Пензије су имовина пензионера које се нећемо одрећи и зато по 
ко зна који пут указујемо на неуставност и незаконитост Закона о привременом уређивању 
начина исплате пензија због којег је сваки пензионер с пензијом већом од 25.000 динара 
претрпео штету од 2.000 до 7.000 евра", рекао је он. 
Радовић је поновио тврдњу и да је Фонд ПИО незаконито радио када су избегли да 
пензионерима по службеној дужности и по закону издају решење о умањењу пензија, чиме су 
их лишили права на жалбу. 
У Фонду ПИО наводе за лист да су та решења добили сви који су их тражили. 
 
 
 

 
Дуално образовање могуће и на факултетима, студентима половина 
плате 
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Нацрт закона о дуалном 
моделу студија у високом образовању, којим је предвиђено да студенти у оквиру студија раде 
најмање 450 сати (око 60 дана) годишње код послодавца, а за свој рад добијају накнаду која 
износи најмање 50 одсто зараде запосленог, који ради исти или сличан посао. 
 
Рад студената код послодаваца у нацрту закона је дефинисан на исти начин као и рад 
средњошколаца у Закону о дуалном образовању – као "учење кроз рад". Будући да према овој 
дефиницији рад студената није рад, већ учење, студенти немају права из радног односа као што 
је, између осталог, уплата доприноса за пензионо и инвалидско осигурање и могућност 
чланства у синдикату, пише Радник.рс. 
  
Према образложењу Министарства просвете, дуални модел образовања се уводи у 
високошколске установе "водећи се позитивним искуствима европских земаља". 
  
"Студенти који заврше студије по дуалном моделу, с обзиром на значајно и релевантно 
практично искуство значајно повећавају своју конкурентност на тржишту рада и имаће веће 
шансе за запошљавање код послодавца код којих су обавили учење кроз рад, али и код других 
послодаваца из исте делатности", наводи се у образложењу Министарства. 
  
Закон прописује и да рад студената код послодавца носи одређени број ЕСПБ бодова(систем 
вредновања учинка студената на факултетима), а студенти са послодавцем закључују уговор о 
учењу кроз рад. Послодавац је, према нацрту, дужан да студентима обезбеди средства и опрему 
за рад, накнаду трошкова превоза и исхране, као и осигурање за случај повреде током учења 
кроз рад. 
  
Такође, нацртом закона је предвиђено да студенти који обављају учење кроз рад имају право на 
накнаду од најмање 50% зараде запосленог који ради на истим или сличним пословима, а да 
послодавац уколико плаћа школарину студенту може смањити накнаду коју му исплаћује до 
висине школарине. 

http://radnik.rs/2019/04/nacrt-zakona-dualno-obrazovanje-i-na-fakultetima/
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Услови које послодавац мора да испуни како би могао да изводи учење кроз рад по дуалном 
моделу су, између осталог, да обавља делатност која омогућава реализацију садржаја из 
студијског програма, да располаже простором и средствима за рад у складу са студијским 
програмом, да над послодавцем није отворен стечајни поступак или да није покренут поступак 
ликвидације. Услов за послодавце је такође да ментор или друго одговорно лице код 
послодавца нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела, за прекршај из области 
радних односа, као и да послодавац није осуђен за казнена дела прописана законом којим се 
уређује спречавање злостављања на раду. 
  
Дуално образовање је уведено у просветни систем у Србији први пут 2017. године доношењем 
Закона о дуалном образовању, који је омогућио да средњошколци раде код послодавца у 
оквиру наставног програма. 
  
Радник.рс је писао о доношењу Закона о дуалном образовању и подносио приговоре на нацрт 
овог закона, истичући да се овим законом омогућава да ученици раде за симболичну накнаду 
до 30 сати недељно код послодавца и да се у њиховом случају Закон о раду не примењује. 
Такође, за разлику од дуалног образовања у Србији, ученици у Немачкој и Аустрији, који су у 
систему дуалног образовања, сматрају се запосленима у компанијама и послодавци им уплаћују 
доприносе за социјално осигурање и омогућено им је синдикално организовање. 
  
Један од приговора портала Радник.рс био је и то што првобитним нацртом закона о дуалном 
образовању у средњим школама није било предвиђено да послодавац не може да реализује 
програм дуалног образовања ако је осуђен за прекршај из области радних односа, што је по 
подношењу приговора измењено. У нацрту закона о дуалном образовању на факултетима 
задржане су ове одредбе о условима за послодавце из Закона о дуалном образовању (у средњим 
школама). 
  
Аутор: радник.рс 
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