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Шопинг недељом - ко има штете, а ко користи 
АУТОР:ГОРАН ЂОКОВИЋ 
 
Републички Самостални синдикат трговине још пре две и по године упутио је захтев 
надлежним државним органима да се забрани или ограничи рад недељом и државним 
празницима у трговини у Србији. Тражили су и увећање зараде од 110 одсто, ако се радник тада 
ангажује. У међувремену ништа се није променило. Потрошачи сматрају да шопинг недељом и 
није неопходан. Послодавци указују да затварање продавница недељом себи могу да приуште 
земље са бољим стандардом. 
Врата многих трговина у земљи за потрошаче широм су отворена седам дана у недељи. У 
многим развијеним земљама Европе попут Немачке, Аустрије, Швајцарске за трговце недеља је 
углавном нерадан дан. Црна Гора је на путу да забрани рад недељом. 
Питање је да ли неко баш у недељу, на пример, мора да купи патике или машину за веш. 
Организовање живота породице запослених у трговини у садашњим условима готово је 
немогућа, кажу у синдикату. 
"Муж има слободан дан у уторак, супруга има слободан дан у четвртак, а деца су недељом сама 
код куће. Ако узмемо у обзир да вртићи не раде недељом, како ће жена која ради у трговини 
која мора да ради недељом,  где ће да остави дете? А са том зарадом није у могућности да 
обезбеди беби ситерку", истиче председник Самосталног синдиката трговине Србије Радослав 
Топаловић. 
У трговини у Србији има око 200.000 запослених, 70 одсто су жене. У том сектору плате су 
ниже и до 30 одсто од републичког просека. Ради се суботом, недељом и празницима. 
Трговци не желе пред камере. Грађани које је репортер РТС-а питао за мишљење сматрају да 
није неопходно да продавнице буду отворене недељом, осим можда оних прехрамбених. 
"Ја бих то тотално забранио. Треба мајке да буду код куће с децом, ово нема никаквог смисла", 
сматра један од саговорника. 
"У уређеном свету синдикати су се заиста изборили за радно време запослених у трговини и 
мислим да и ми треба да поштујемо њихово радно време, њихову суботу, њихову недељу, 
празник. Празник поготову", једно је од мишљења. 
У Унији послодаваца мишљења су подељена, али не одбијају дијалог о раду недељом. 
"Наша ситуација у смислу бруто домаћег производа, у смислу нашег стандарда није довољно 
зрела да обезбеди такав експеримент. Када Србија попут Немачке буде имала 50.000 евра БДП 
(по глави становника) или попут Швајцарске, онда ћемо моћи сигурно да прилагодимо 
одређене системе и да их усагласимо са тим највећим достигућима", оцењује Небојша 
Атанацковић из Унија послодаваца Србије. 
У Министарству рада кажу да нису надлежни, а у Министарству трговине сматрају да би било 
добро да све заинтересоване стране за округлим столом укрсте аргументе. За сада, кажу, све 
треба препустити тржишту. 
"Што се тиче рада недељом, било је неких анализа које су показале да уколико би се забранио 
рад недељом то би довело до пада промета у појединим малопродајним објектима, да би дошло 
до отпуштања дела запослених. Процене су да би се отпустило од пет до осам одсто радника у 
трговини", указује Жељко Ракић, начелник Одељења за трговину у Министарству трговине. 
Европска унија препустила је земљама чланицама да радно време трговина уреде на основу 
својих специфичних, традиционалних, културних и верских потреба. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3469375/soping-nedeljom---ko-ima-stete-a-ko-koristi.html
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Споразум отвара шалтере Републичког Геодетског Завода 12. априла 
С. Б.  
 
Влада Србије увела минимум рада у Републичком Геодетском Заводу, а синдикати 
преиспитују законитост тога. Штрајкачи данас пред надлежне излазе са 
предлогом 
ВЛАДА очекује да се од краја недеље запослени у Републичком геодетском заводу, после више 
од месец дана штрајка, врате на посао. То произлази из Уредбе о минимуму процеса рада у РГЗ. 
Штрајкачи ће већ у уторак пред надлежне изаћи са предлогом споразума. Уколико се он 
прихвати, они могу да почну да раде и раније. Што се саме уредбе тиче, запослени тврде да је 
питање колико је законита. 
 
Влада је документ, на захтев министра рада Зорана Ђорђевића, усвојила 4. априла. Штампана 
је дан касније уз поруку да на снагу ступа осам дана касније. Запослени рачунају да је то 
понедељак, пошто катастар не ради суботом, а надлежни верују да је то већ петак 12. април. 
- Уредба не значи крај штрајка. Она дефинише минимум процеса рада и односи се на отварање 
шалтера, али не регулише шта се дешава иза шалтера - каже Небојша Пејчиновић из 
Независног синдиката. - Ми смо спремили предлог споразума који испуњава очекивања обе 
стране и изаћи ћемо са њим пред Владу. Уколико га прихвате, ми можемо да почнемо да 
радимо и раније. Има шансе да се постигне споразум. Наше позиције више нису тако удаљене, 
као што су биле на почетку. 
Штрајкачи указују да има простора да се испита законитост уредбе, којом је Влада решила да 
отвори већ више од месец дана затворене службе катастра. 
- У уредби стоји да директор има овлашћења да одреди који је минимум процеса рада. И ту 
може да настане проблем - објашњава Пејчиновић. - Уколико он одреди да од шест радника у 
некој служби, свих шест морају да раде, то онда може да значи укидање права на штрајк. 
Посебно питање је што смо ми почели штрајк у условима у којима није био прописан минимум 
рада. То све оставља простор да се разговара о њеној законитости. 
ПОВОД - ПЛАТЕ 
ШТРАЈК у Републичком геодетском заводу је поново почео прошлог месеца, јер је део 
запослених, и поред договора са Владом и послодавцем, остао без припадајућег дела плате. 
Синдикати инсистирају да се неправда исправи, али и да се испуне и остале тачке Споразума 
постигнутог током претходног штрајка. 
 

УЗ ПЛАТЕ И ОТПРЕМНИНЕ: Прекинут штрајк у "Митросрему" 
С. Костић  
 
Председник самосталног синдиката у овом предузећу Стеван Јовановић каже да је 
постигнут и договор о социјалном програму по којем ће се за сваку годину радног 
стажа исплаћивати по 200 евра 
ЗАПОСЛЕНИ у "Митросрему" из Сремске Митровице који се налази у Унапред припремљеном 
плану реорганизације (УППР) су после 20 дана прекинули штрајк јер су у 
понедељак потписали споразум по којем ће им већ у уторак бити исплаћено 50 одсто јануарске 
плате, а од ове, па наредних седмица још по четвртина зарада до измиривања заосталих 
примања од децембра 2018. 
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Председник самосталног синдиката у овом предузећу Стеван Јовановић каже да је постигнут и 
договор о социјалном програму по којем ће се за сваку годину радног стажа исплаћивати по 
200 евра. 
Подсетимо, штрајк је било подржало око 220 од укупно 360 радника. 
- У сусрет нам је изашло Министарство пољопривреде које је на конто дуга из 2010, због 
успављивања животиња на нашој фарми услед опасности од свињске куге, уплатило 30 
милиона динара. 
И Министарство правде у чијој смо тренутно надлежности је за 120 заинтересованих 
определило 170 милиона динара на име отпремнина - објашњава Јовановић и додаје да су 
запослени ослобођени било какве одговорности због обуставе рада, односно повучена су 
поједина већ припремљена решења о отказу. 
 
 

 
 

Синдикати РГЗ-а: близу смо решења захтева штрајкача 
Аутор: Р.Д. 
 
Синдикати Републичког геодетског завода верују да ће у наредним данима преговори са 
Владом Републике Србије довести до коначног решења свих захтева, што ће омогућити и 
окончање штрајка и нормално функционисање у свим филијалама, саопштио је штрајкачки 
одбор РГЗ-а. 
Представници синдиката Републичког геодетског завода који су у штрајку тражиће оцену 
законитости и уставности Уредбе о минимуму процеса рада коју је донела Влада Србије. Како 
се наводи у саопштењу штрајкачког одбора доношењем ове уредбе влада је показала да је 
забринута због штете и непријатности којима су изложени корисници услуга РГЗ-а, али, како 
истичу, поступак увођења минимума процеса рада, након 37 дана штрајка још није забележен у 
нашој пракси, што отвара простор за додатна тумачења и експертизу. 
„Оно што више забрињава је чињеница да влада оклева у санкционисању одговорних лица која 
су довела до ситуације у којој су грађани, привреда и запослени у РГЗ-у претрпели огромне 
штете. Бахатост и незакоње које долази са највишег места у Републичком геодетском заводу не 
односи се само на однос према запосленима него и према самој влади. Непоштовање 
потписаних споразума, а тиме и преузетих обавеза је чист каприц једног човека чији су таоци 
сви они који су последњих неколико месеци имали проблема са радом катастра”, наводи се у 
саопштењу штрајкачког одбора РГЗ-а. 
Они сматрају да је обавеза владе да успостави контролу над руковођењем Републичким 
геодетским заводом и као позитиван пример истичу недавни састанак са министром за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зораном Ђорђевићем са начелницима, 
руководиоцима свих организационих јединица и синдикатима РГЗ-а. Истичу и да том састанку 
једино није присуствовао директор РГЗ-а. 
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