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Послодавци тешко долазе до прекаљених мајстора 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
 
У грађевинарству и тапетарско-фарбарским услугама сада има четири пута више радника на 
бироу, него што је потребно тржишту рада  Око 180.000 занатлија најразличитијих профила 
званично у Србији тражи посао. Напретек је и оних који нису пријављени на евиденцији 
Националне службе за запошљавање (НСЗ), оних који заправо раде на „црно”, јер су тако 
проценили да могу више да зараде. Послодавцима је зато и тешко да пронађу иначе тражене 
мајсторе на тржишту рада – армираче, монтажере, тесаре, зидаре, гипсаре, путаре… Само у 
грађевинарству и геодезији без посла, у току ове године, закључно с крајем априла, званично је 
било пријављено око 3.330 радника, док се у комуналним, тапетарским и фарбарским услугама 
на бироу обрело око 2.000. Према подацима из НСЗ-а, од почетка године послодавци су 
тражили нешто више од 1.330 таквих занатлија, тачније 979 грађевинаца и геодета различитих 
профила и 352 мајстора из комуналних и тапетарско-фарбарских послова. То је ипак четири 
пута мање него што их је тренутно на евиденцији НСЗ-а. Статистика, дакле, показује да 
радника има, али потражње за њима и не у толикој мери, па ову супротност у Привредној 
комори грађевинске индустрије Србије оправдавају тиме да је праве мајсторе тешко наћи. 
– Прекаљени мајстори увек су ангажовани, за њих стално има посла, зато најчешће и раде 
приватно. За разлику од њих, на бироу рада су евидентирани сви они који очито нису довољно 
квалификовани, то су фактички људи који нису у овом тренутку потребни послодавцима – 
сматра Горан Родић, потпредседник Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, 
додајући да Србија кубури са квалитетном радном снагом јер се она исељава из земље, јурећи 
за бољом зарадом. 
– Домаћа оперативна и грађевинска индустрија одавно су угушене, а радна снага се већ 
годинама одлива због боље плаћених послова и бољих услова рада у иностранству. Осим 
дневница, које су негде тамо знатно веће, мајстори имају плаћен смештај и обезбеђен посао на 
дуже стазе. Зашто онда не би ишли у друге земље – пита Родић и подсећа да се зараде у 
грађевини у Немачкој или Ирској месечно крећу око 4.500 евра, а код нас за исте послове 
радник занатлија добија око 2.000 евра. 
Послодавци у Србији кажу да уколико повећају плате радницима онда неће имати рачуницу у 
пословању. Шта би онда било решење за спречавање даљег егзодуса мајстора? 
– Требало би домаћим грађевинским фирмама дати прилику да раде као главни извођачи у 
иностранству и у земљи. Радницима би такође требало да се обезбеди дугорочније запослење у 
грађевинарству – истиче Родић. 
– С обзиром на то да у свету влада криза занатске елите, стручњаци сматрају да би све 
занатлије, с којима Србија располаже овог момента, могле лако да пронађу посао у западној 
Европи, колика је потражња. Од 2000. наовамо на Запад је отишло око 30.000 грађевинаца, а у 
Русију око 20.000, а будући да радна снага одлази, то представља – додаје Родић – велику 
претњу за земљу. 
– Ускоро у Србији неће имати ко да одржава инфраструктуру, путеве, термоелектране, 
мостове... Додатан проблем је то што се у основним грађевинским занимањима, као што су 
зидари, тесари и армирачи, не школује довољно особа. Само прошле године ученика на таквим 
профилима било је тек двадесетак – упозорава Горан Родић. 
Тражња већа од понуде 
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Од почетка године послодавци су НСЗ-у поднели 160 пријава за запошљавање 
армирача, којих је на евиденцији крајем априла било 127. Тражили су и 49 
монтажера, а на бироу их је било 20, као и 15 изолатора којих је „на стању” било 
седам. 
 

Без новог закона о штрајку – до даљег 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Нацрт ушао у јавну расправу, али о њему више нико не прича, у међувремену 
престала да постоји и радна група за израду закона 
 
 
Нови закон о штрајку, који је у току прошле године требало да се нађе пред посланицима 
Народне скупштине, још није усвојен. Разлог – размимоилажење у ставовима синдикалаца, 
послодаваца и државе, због чега је у међувремену чак престала да постоји и радна група за 
израду закона. Нацрт јесте урађен, ушао је и у јавну расправу, али о њему сада нико више не 
прича, иако су постојале две спорне тачке које нису решене, а тичу се договора око делатности 
од општег интереса и правила о минимуму процеса рада у току штрајка. 
У име Уједињених гранских синдиката „Независност”, Слађана Киковић, иначе и члан 
некадашње радне групе, потврдила је за „Политику” да се по питању закона тренутно ништа не 
догађа. 
– Док је функционисала радна група, на снази је био договор да ће то бити основни закон који 
ће регулисати право на штрајк. Требало је да се тачно одреде делатности од општег интереса, 
али до тога нисмо ни стигли, а нисмо дефинисали ни како ће се утврђивати минимум процеса 
рада – објашњава Киковићева, и додаје да су, залагањем да само нови закон о штрајку уређује 
штрајк, синдикати желели да избегну да се низом закона из области енергетике, образовања, 
здравства и других области ограничава право на штрајк, што је досад био случај. Сматра и да је 
радна група потребна да би се закон донео, као и то да по питању закона држава не може 
ништа да уради без социјалних партнера. Зато, како додаје, закон овакав какав јесте не може да 
уђе у процедуру, јер његови основни постулати нису усвојени. 
– Нацрт није чак био ни на седници СЕС-а, па и ако би стигао тамо на ред, сигурно би добио 
негативно мишљење чланова СЕС-а – уверена је Киковићева, подсећајући да је решење у 
поновном формирању радне групе. 
У Србији се углавном штрајкује због тога што послодавац не исплаћује зараде. Зато су 
синдикати тражили да се власник фирме обавеже да по окончању штрајка, поред 
неисплаћених зарада, радницима плати и време које су провели у штрајку. 
– Борили смо се за то, али ето све је остало на захтевима – истиче Зоран Михајловић, секретар 
већа Савеза самосталних синдиката Србије. Послодавци су пак тражили да им се омогући да 
запослене, који штрајкују, не плате, јер тиме не могу да обезбеде нормалан рад или да имају 
право да обуставе производњу и затворе фирму чак и ако је само део радника у штрајку. 
Укратко, тражили су право на такозвани локаут. 
И поред главних тачака спорења, Михајловић сматра да нацрт има и позитивних страна, а неке 
од њих се тичу начина обављања штрајка и правила око тога ко спроводи штрајк, да ли је то 
већина запослених или синдикати. 
– Штрајк може да се одвија код послодавца или на неким другим местима. Ипак осим 
минимума процеса рада, највећи камен спотицања је био око делатности. Највише полемике 
водило се око здравства и просвете. Савез је сматрао да у ове две области рада не треба 
ограничавати, односно уводити минимум процеса рада – подсетио је Михајловић. 
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Новине које још нису на снази 
Закон о штрајку је на снази од 1996. године, а од 2003. прича се о његовима изменама, како 
због усклађивања законодавства са прописима Европске уније, тако и због потребе државе. 
Нацртом новог закона прецизирано је да штрајк организује већина запослених или синдикат. 
Минимум рада утврђује колективни уговор, ако њега нема, формира се посебна стручна 
комисија. Дефинисана су и права запослених на штрајк солидарности са радницима другог 
предузећа у трајању до једног дана, као и скраћење времена од најаве до почетка штрајка са 
садашњих седам на три до пет дана. Законом се проширује и круг оних који неће моћи да 
штрајкују – војска, БИА, Хитна помоћ, контрола летења, припадници специјалне и посебних 
јединица полиције. 
 

И пензионери могу у сезонске раднике 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Старосним и породичним пензионерима неће се умањивати нити обустављати 
исплата пензија уколико буду овог лета брали воће 
 
Од овог лета сезонским пословима, попут брања воћа, моћи ће да се баве и пензионери, а да им 
због уплаћеног новца за овај рад не буде ни умањена, ни обустављена исплата пензија. Право 
да раде имају пензионери из категорије запослених, као и они који примају породичну пензију. 
С тим што ће ови други моћи да се прихвате новог посла само под условом да им је накнада, 
коју добијају по основу сезонских послова на месечном нивоу, нижа од најниже основице 
осигурање запослених важеће у моменту уплате доприноса, наводе у ПИО фонду. 
Уколико би, међутим, инвалидски пензионер био радно ангажован према Закону о 
поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима, и по том основу за њега 
настане обавеза уплате доприноса за ПИО, пензијски фонд може да покрене поступак поновне 
оцене инвалидности. 
За разлику од њих, примаоци новчане социјалне помоћи могу да раде као сезонски радници, 
јер накнада нема утицаја на остваривање и коришћење права на новчану социјалну помоћ. 
Иначе, овим законом, који је почео да се примењује од јануара ове године, први пут се 
омогућава сезонским радницима у одређеним делатностима уплата стажа и плаћање пореза и 
доприноса. То се односи на сезонце који раде у шумарству, пољопривреди и рибарству. Циљ 
доношења закона био је да се послодавцима олакша ангажовање радника на сезонским 
пословима, а да они за тај рад имају сва права која из ове врсте ангажовања проистичу. 
Пријава радника може да се обавља свакодневно, с тим што се радници могу пријавити и на 
дужи временски рок. Подаци о раднику аутоматски се прослеђују Централном регистру за 
обавезно социјално осигурање на дневном нивоу што радницима омогућава да остваре право 
на здравствено осигурање као и на пензијско и инвалидско за сваки дан радног ангажовања. 
Сваки радник може увидом на портал да провери да ли је пријављен, а послодавац га може 
ангажовати највише за 120 дана у току једне године. 
Сезонски радник не мора да долази у Фонд ПИО за упис стажа. 
Пошто се ангажовање на сезонским пословима сматра радом ван радног односа, на њима могу 
бити ангажовани и запослени у складу са Законом о раду, осим ако су на боловању или примају 
накнаду за време привремене незапослености. Они се током рада на сезонским пословима не 
бришу из евиденције незапослених те им се не обуставља ни исплата накнаде. 
Радник има право на накнаду која не може бити нижа од минималне цене рада што је за ову 
годину 155,30 динара нето по радном часу. С тим што се накнада обрачунава без припадајућих 
доприноса и пореза, а послодавац с радником договара цену његовог ангажовања коју је дужан 
да му исплати како су се договорили дневно, недељно или месечно. 
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Протест пензионера: За шест година отето четири до пет милијарди 
евра 
 
Пише: Бета 

 
Пензионери, који су на Тргу Николе Пашића протестовали против одлуке 
Уставног суда којом је обуставио све поступке за оцену Закона о привременом 
уредјивању начина исплате пензија, поручили су да „не очекују много док 
тренутна власт не оде“, али да ће наставити да изражавају незадовољство. 
     
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Јован Тамбурић изјавио је на 
конференцији за новинаре пред почетак протеста да та одлука представља изненађујуће 
флагрантно кршење Устава јер, како је навео, „Устав није формално дао право посланицама да 
покрећу поступке уставности да би касније те поступке обустављао“. 
„Ми смо Уставном суду поднели иницијативу за оцену уставности и организовали потписавање 
акта од стране посланика за покретење поступка оцене уставности за шта је потебно 25 
посланика“, рекао је Тамбурић. 
Он је рекао да је разлог протеста и „незадовољство због манипулација које се врше са 
пензионерима и пре и после укидања Закона о смањењу пензија“. 
„Од 2012. године је делимично обустављено усклађивање пензија са растом цена, а после 2015. 
до сада усклађивање је потпуно обустављено“, рекао је Тамбурић. 
Он је истакао да је тим неускђјивањем од пензинера узета већа сума него смањивањем пензија, 
а да је за шест година отето четири до пет милијарди евра. 
Тамбурић је казао и да не очекује да држава уради било шта, али да протестом желе да обавесте 
европску и српску јавност шта се дешава у Србији. 
Председник Синдиката пензионера „Независност“ Милош Грабунџија проучио је да власт и 
судови не раде свој посао, и да све мере које пензионери предузму „они обезвреде“. 
„Идемо даље, иако је Европски суд за људска права у кратком образложењу представку 
Синдиката пензионера Независност одбио као неприхватљиву. Наш следећи корак је Комитет 
министара Савета Европе“, рекао је Грабуџија. 
Пензонери су носили транспаренте „Један од пет милиона опљачканих пензонера“, „Лажи, 
понижења и пљачка нису будућност Србије“ , „Тачка на пљачку пензионера“. 
Они су преходно упутили допис председнику Србије Александру Вучићу, премијерки Ани 
Брнабић, као и Радио-телевизији Србије (РТС). 
Повереница Форума пензионера Демократске странке Снежана Мирковић рекла је да нема 
много помака у решавању проблема пензионера, и да их неће ни бити док садашња Власт не 
оде. 
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ИНФО КГ 
 
Југослав Ристић нови председавајући Социјално–економског савета 
града Крагујевца 
 
 Јована Младеновић 
 
 
На одржаној седници Социјално–економског савета града Крагујевца изабран је нови 
председавајући овог тела локалне самоуправе. У наредном мандатном периоду из редова 
синдиката, Социјално – економским саветом града Крагујевца председаваће Југослав Ристић, 
председник Савеза самосталних синдиката Крагујевац.  
Функцију председавајућег Социјално-економског савета наизменично врше представници 
локалне самоуправе, синдиката и послодаваца и бирају се из редова чланова Савета на период 
од годину дана, а ову функцију до сада обављао је Ивица Момчиловић, заменик 
градоначелника. 
"Намера у даљем функционисању није само да будемо социјално-економски савет синдикатима 
иако је питање положаја радника најдоминатније, већ да као одговорно друштво надлежнима 
указујемо на нешто што не функционише. Поред тога, намера нам је да будемо видљивији 
јавности, да наш рад и активности буду интензивнији. Иако у нашој надлежности није 
одлучивање, институционални облик морамо да искористимо за деловање и сматрам да треба 
да се усагласимо око свих тих тема", каже новоизабрани председавајући.  
Иначе, социјално-економски савет формиран је 2005. године у циљу развоја социјалног 
дијалога по питањима значајним за остваривање економских и социјалних слобода и права 
човека, затим материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца као 
и развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова. 
Ово тело чине представници локалне самоуправе, репрезентативних удружења послодаваца и 
синдиката основаних на територији града. 
 
 
 

 
 

Има простора за повећање плата и пензија 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Постоји простор за повећање плата и пензија, али и за оно што је привреди 
нарочито битно - растерећење зарада од пореза и доприноса, изјавио је члан Фискланог савета 
Никола Алтипармаков. 
 
Што се тиче повећања плата и пензија, није спорно, буџетске бројке су добре, налазимо се у 
суфициту. Очекујемо на крају године да постоји благи суфицит. Постоји простор за повећање 
плата и пензија и оно што је привреди нарочито битно, растерећење пореза, рекао је 



8 

 

Алтипармаков новинарима након састанка чланова Фискланог савета са Српском асоцијацијом 
менаџера. 
Како каже, порука Фискалног савета је да се то ради на системски и уређен начин. 
Да се пре свега усвоји форумула за индексацију пензија и да се у складу са том предвидивом 
формулом, и у овој и у наредним годинама повећавају пензије, поручио је Алтипармаков. 
Привреди је, истиче он, важно да се што више новца остави за растерећење пореза и доприноса 
на зараде, што ће бити директна стимулација привредном расту. 
На питање новинара да прокоментарише то што су недавно посланици на скупштинском 
Одбору за финансије критиковали рад Фискалног савета, затим оно што је Фискални савет 
износио када је реч о привредном расту и да ли осећају чланови тог тела неку врсту притиска 
од стране власти, Алтипармаков је рекао: 
Не осећамо притисак. Наравно да независне институције немају увек идентично гледиште са 
влашћу, и то је добро, јер би се у супротном поставило питање чему уопште служимо. Тако да 
немамо никакаву врсту притиска, а имамо јасан мандат зашто се Фискални савет бави 
првиредним растом, казао је Алтипармаков. 
Менаџери: Пореско растерећење, али не нарушити стабилност 
Представници Српске асоцијације менаџера сматрају да би требало што више 
порески растеретити привреду, али само у мери која не нарушава економску 
стабилност земље, а чланови Фискалног савета поручују да би, пре свега, требало 
смањити порезе и доприноса на зараде пошто би то директно утицало на бржи 
привредни раст. 
Чланови Фискалног савета су на годишњем састанку с менаџерима САМ-а указали да је 
недовољан привредни раст од три одсто и да би требало да тежимо ка привредном расту од пет 
одсто. 
Председника САМ-а Станка Пејановић је рекла новинарима после састанка да је за приведу 
веома важно што је стабилан курс и ниска инфлација и што привредници имају већу 
предвидивост пословног окружења. 
На питање, колико привреда очекује да се смањи пореско оптерећење, Пејановић је 
одговорила: 
"Мислим да треба да радимо свој посао, а влада свој. Мислимо максимално могуће, а да се не 
наруши економска стабилност земље". 
Председница САМ о томе шта спречава домаће јавне инвестиције, наводи да за привреднике 
постоје само изазови и да се зато традиционално сваке године састају са Фикалним саветом 
како би видели шта се дешава са буџетом који је у току и каква су очекивања до краја године. 
“Јер и ми у оквиру својих компанија радимо ребуџетирање ако макроекономски показатељи 
показују нешто другачије него што смо имали током планирања. Оно што нас је данас 
нарочито занимало, а што се могло видети у медијима, да се стопе раста за нашу земљу крећу 
од три до седам одсто, па смо желели да чујемо од стране представника Фискалног савета шта је 
реално очекивати у овој години“. 
Пејановић каже да су менаџери видели да се очекује и ове године буџетски суфици и слично и 
да су хтели да размене мишљење са Фискалним саветом како би видели на који начин могу 
даље да инвестирају у привредни развој. 
Нас, пре свега, интересује смањење пореза и доприноса на зараде и друго одрживост система у 
смислу појачања инвестиција, па не само страних него и домаћих, али да их не делимо на 
стране и домаће - већ инвестиција малих и средњих предузећа, казала је она. 
Пејановић је рекла да су се менаџери интересовали и да ли ће држава направити пореске 
подстицаје за предузетничке фондове који би инвестирали у мала и средња предузећа, "бизнис 
анђеле" и да ли ће се и неке небанкарске институције подстаћи како би могао да се поспеши 
развој МСП сектора. 
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Како каже, САМ сматра да је то веома важно. 
Пејановић додаје да је разматрана и важна тема одлива људи и да статистика каже да сваке 
године из наше земље оде 60.000 људи, као и да то отвара питање и одрживости пензионих 
фондова и бизниса као таквог. 
 
Протест Удружења синдиката пензионисаних војних лица  

Усклађивање пензија с растом цена 
 
Пензионери су незадовољни и због манипулације која се, како кажу, одиграва и пре, али и 
након укидања Закона о смањењу пензија. 
Према речима Јована Тамбурића од 2012. је делимично, а после 2015. је потпуно обустављено 
усклађивање пензија са растом цена. Он каже да су због тога сви пензионери оштећени. 
„На такав начин је свим пензионерима Србије отето од 400 до 600 милиона евра годишње, што 
је много већа сума него што је добијена умањивањем пензија, а оцењујемо да је то око 210 
милиона евра. За ових шест година укупно од пензионера у Србији је отето четири до пет 
милијарди евра. Док се причало о смањивању пензија у исто време свим пензионерима је 
отимано неусклађивањем пензија с растом цена“, наводи Тамбурић. 
Он додаје да зато захтевају ванредно усклађивање пензија због инфлације од 2012. године, као 
и измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којима би се брисала одредба о 
усклађивању пензија са растом цена и бруто домаћег производа. 
Измена састава Управног одбора ПИО и објективно извештавање 
Пензионери захтевају и да буде измењен састав Управног одбора ПИО фонда тако да 
представници пензионера и садашњи запослени имају већину, као и да се укине одредба којом 
се трајно смањују пензије због превременог одласка у старосну пензију са 40 година стажа. 
Представници синдиката и окупљени пензионери на протесту су указали и на проблем који 
имају војни станари у хотелу Бристол у Београду, а којима је пре неки дан искључена струја, 
након чега су ступили у штрајк глађу. 
„Ово је несхватљиво да се држава на такав начин односи према било ком свом грађанину, а 
посебно према људима који су на измаку свог животног века“, наводи Јован Тамбурић 
председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије. 
Окупљени су на данашњем протесту изразили незадовољство и због начина извештавања 
Радио телевизије Србије о проблемима пензионера и о стварности у Србији, наводећи да РТС 
прећуткује и практично подржава власт у, како су навели, уништавању државе. 
Подсетимо, Закон о умањењу пензија донет је 2014. уз образложење Владе да је та мера 
неопходна због тога што се Србија суочава с тешким финансијским проблемима и што је “близу 
банкрота”. 
Оваква мера довела је до бројних протеста пензионера, али је закон укинут тек недавно, 
тачније у септембру прошле године усвајањем измена и допуна Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању. 
Протест је организован у сарадњи са Синдикатом пензионера Независност и Форумом 
пензионера ДС. 
Извор: Инсајдер 
 
 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/14427/

