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Држава не планира бољу заштиту радника "на лизинг" 
Аутор: Данас 

 
Од свих примедби колико су синдикати имали на нацрт закона о агенцијском запошљавању 

радника у Србији, остали социјални партнери су на седници социо-економског савеза 

прихватили тек једну – да се супсидијарна одговорност замени солидарном. 

Што значи да радник, уколико одлучи да тужи агенцију, у исто време и о истом трошку може 

одговорност да затражи и од послодавца, што тренутним текстом закона није предвиђено, пише 

Данас.  

Све остале примедбе нису прихваћене, а пре послодаваца, како тврде синдикати, против њих су 

били представници државе. Потпредседник Самосталног синдиката Душко Вуковић каже за 

Данас да је на последњој седници запело већ "код наслова", али да то није највећи проблем. 

"Директива ЕУ говори о раду код предузећа, а код нас се већ у наслову закона говори о 

агенцијском запошљавању. У Европи се регулише статус радника који раде код предузећа на 

овај начин, док се код нас самим насловом занемарује суштина, а она је у томе да вам овај 

закон омогући да се на кратко време запослите и будете осигурани, а не да то 

буде трајно решење", истиче Вуковић. 

У Србији тренутно између 70.000 и 100.000 људи ради у више од 100 агенција које се баве 

привременим запошљавањем, међутим, њихов рад није регулисан ниједним законом. Радници 

"на лизинг" тренутно немају право на годишње одморе и боловања, али ни на 

топле оброке и накнаду за превоз. Овај закон, чија се примена очекује почетком наредне 

године, радницима преко агенција би требало да обезбеди једнака права као и онима који према 

Закону о раду раде на одређено или неодређено код послодавца. Рад преко агенција би требало 

да, као и до сада, буде ограничен на 24 месеца, а закон ће запосленима на овај начин омогућити 

исплату зараде, боловања, регрес, топли оброк, превоз. 

Вуковића, међутим, брине да, уколико не буду прихваћене примедбе синдиката на постојећи 

текст закона, радници преко агенције неће имати ту сигурност. 

Он подсећа да су нека предузећа већ отпуштала запослене на неодређено не би ли после те исте 

раднике запошљавала преко агенције. То се догодило са целом једном службом у НИС-у. 

"Овај закон би требало посматрати као лекс специјалис за привремене и 

повремене послове и никако другачије. Једна од наших примедби, која такође није 

прихваћена, била је да свака агенција мора да да банкарску гаранцију на шест милиона 

динара. Осим тога, тражили смо да постоји и ограничење, односно да послодавац који има 

100 радника може преко агенције да запосли највише још 10 радника, а то је 10 одсто. Али ни 

тај предлог није наишао на одобравање", напомиње он. 

За синдикате је кључно и то, истиче Вуковић, што није прихваћен ни предлог да се радницима 

који би радили преко агенција за запошљавање јемчи право на синдикално 

https://www.danas.rs/ekonomija/od-osam-primedbi-sindikata-drzava-prihvatila-jednu/?fbclid=IwAR3I6hghnEGqIQCUbk7PvPIpXvxxUMF7LThLDu624ERELdmen0AsPwBykog
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организовање и могућност да потпишу колективни уговор који би штитио њихова 

права. Синдикат је тражио и да се казнене одредбе изједначе са казнама које прописује Закон о 

раду, али социјални партнери, како каже Вуковић, нису имали ни за то слуха. 

 "Остало је месец дана да уложимо напор и до краја јуна се договоримо о томе како би 

требало да изгледа текст закона. Уверен сам, желим да верујем да ће уважити наше 

сугестије, ако их не уваже, ми у синдикату нећемо дати позитивно мишљење", напомиње 

Душко Вуковић. 

 

 
 

 
 
 

Раст БДП-а, пад индустрије 
Извор:Танјуг 
 
Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2019. године износио је 2,5 одсто на 
годишњем нивоу. Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у периоду јануар-април 
2019. године порасла је за 8,3 процента на 12,95 милијарди евра. Индустријска производња пала 
је у априлу за 0,8 одсто у односу на исти месец прошле године. 
У односу на четврто тромесечје прошле године, према десезонираним подацима, раст БДП-а у 
првом кварталу 2019. године износио је 0,3 процента, објавио је Републички завод за 
статистику.  
Значајан реални раст бруто додате вредности на годишњем нивоу забележен је у сектору 
грађевинарства (12,3 одсто), сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 
саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (5,8) и сектору информисања и 
комуникација (4,9). 
Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, у посматраном тромесечју је у односу на исти 
период прошле године, реални раст забележен код свих агрегата. 
Издаци за финалну потрошњу домаћинстава су порасли за 3,2 процента, издаци за финалну 
потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за 2,3, издаци 
за финалну потрошњу државе за 2,5, бруто инвестиције у основна средства за 8,4, извоз робе и 
услуга за 9,3 и увоз робе и услуга за 9,4 посто. 
Повећана робна размена 
Извоз Србије је повећан за 7,3 одсто, а увоз за девет одсто у односу на исти период годину 
раније. Извезено је робе у вредности од 5,51 милијарди евра, а увезено за 7,44 милијарде, тако да 
дефицит износи 1,93 милијарде евра, што је повећање од 14,2 процента у поређењу са истим 
периодом прошле године, објавио је Републички завод за статистику. 
Покривеност увоза извозом износи 74 процента и мања је него у прва четири месеца лани, када 
је износила 75,2 одсто. 
Изражено у доларима, укупна робна размена са светом од јануара до краја априла је износила 
14,67 милијарди, што је пад од 0,2 одсто у односу на исти период 2018. 
Извоз је "тежио" 6,24 милијарде долара, што чини пад од 1,1 одсто на годишњем нивоу, док је 
увоз повећан за 0,4 процента на 8,43 милијарде.  
Дефицит је порастао за 5,2 посто у односу на исти прошлогодишњи период, на 2,19 милијарди 
долара. 
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Највеће учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине (34,5), а у увозу Београдски регион 
(47,1). 
Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане 
споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније имају удео од 64 одсто у 
укупној размени. 
Главни спољнотрговински партнер и на страни извоза и увоза била је Немачка, где је извезено 
робе у вредности 705 милиона евра, а увезено за 958,4 милиона. 
Извоз у земље ЦЕФТА, које су други најважнији партнер Србије, износио је 891,3 милиона евра, 
а увоз је вредео 289,5 милиона, што даје суфицит од 601,8 милиона евра. Покривеност увоза 
извозом износи 307,9 процената. 
Највећи суфицит је остварен са земљама из окружења: Босном и Херцеговином, Црном Гором и 
Северном Македонијом, али је забележен и са Румунијом, Словачком, Великом Британијом, 
Словенијом, Италијом, Бугарском, Хрватском, Шведском. 
Највећи дефицит јавља се у трговини са Кином и Руском Федерацијом.  
Када је реч о месечним показатељима, у априлу је извоз порастао за осам одсто међугодишње на 
1,41 милијарду евра, а увоз за 8,8 процената на 1,91 милијарду. 
Према десезонираним подацима, априлски извоз је смањен у односу на март за 0,5 посто, док је 
увоз порастао за један одсто. 
Пад индустрије за 0,8 одсто 
Индустријска производња у Србији пала је у априлу 2019. године за 0,8 одсто у односу на исти 
месец прошле године. 
Највећи утицај на пад индустријске производње имали су индустрија деривата нафте, 
индустрија хемикалија и хемијских производа, те производња електричне енергије, одевних 
предмета и производња електричне опреме. 
Према десезонираним подацима, укупна индустријска производња у априлу је, на месечном 
нивоу била мања за 0,6 одсто, док је прерађивачка остварила раст од 1,8 одсто. 
Десезонирани индекс индустријске производње за април показује да је укупна индустрија 
остварила пад од два одсто, а да је прерађивачка пала за 4,1 одсто у односу на просек 2018. 
године. 
У априлу је, на годишњем нивоу, сектор снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација забележио пад од 4,5 одсто, прерађивачка индустрија пад од 0,5 одсто, а 
рударство раст од четири одсто. 
Посматрано по наменским групама, у априлу је производња енергије пала за 14,3 одсто, а 
трајних производа за широку потрошњу за 3,7 одсто, у поређењу са истим месецом прошле 
године. 
С друге стране, раст је забележен код производње капиталних производа од 13,8 одсто, 
нетрајних производа за широку потрошњу за 3,6 одсто и интермедијарних производа, осим 
енергије за 3,5 одсто. 
У прва четири месеца ове године, индустријска производња бележи пад од 1,5 одсто 
међугодишње. 
Обим индустријске производње је у априлу на годишњем нивоу забележио пад код 12 области, 
чије је учешће у структури индустријске производње 41 одсто, а раст код 17 области, са учешћем 
у структури индустријске производње од 59 одсто. 
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Почела градња фабрике "Адијент", посао за 1.500 радника 
Припремиле: Тања Димитрић Мијаиловић и Славица Џиновић 

 
У Лозници је почeла изградња фабрике "Адијент", америчке компаније која послује у 34 земље 
света и која је глобални лидер у производњи аутомобилских седишта. Председник Александар 
Вучић изјавио је да ће изградњом фабрике "Адијент" у Лозници бити обезбеђена будућност за 
1.500 породица, али да ће оживети и сам град и цело Подриње. 
Александар Вучић је нагласио да је ово данас убедљиво најважнија вест за нашу земљу. 
"Лепа вест. После деценија пропадања Подриња, ми у два месеца постављамо камен темељац за 
другу фабрику", додао је Вучић. 
Захвалио је "Адијенту" што је изабрао да у Лозници гради нову фабрику и истакао да их је 
управо држава молила за то и да је та компанија сматрала да је то најбоље место због вредних и 
добрих људи који знају шта је верност и оданост компанији која им пружа посао. 
Истакао је да је "Адијент" до сада запослио 410 људи, а да има обавезу до краја 2020. да запосли 
укупно 1.500 људи, као и да их је молио да убрзају радове како би ти радници били што пре 
запослени. 
Указао је да ће 1.500 породица имати загарантовану будућност и да ће Лозница оживети пошто 
ће имати више новца за улагања у развој инфраструктуре. 
"То ће Лозници дати много више новца и прилика у будућности", поручио је Вучић.  
Нагласио је да је "Адијент" изабрао нашу земљу да прави фабрику у конкуренцији осам земаља 
и изразио очекивање да та инвестиција неће бити крај њиховог улагања у нашу земљу. 
Петровић: Долазак "Адиента" у Лозницу импулс бољем животу 

Изградња фабрике "Адиент" у Лозници даће импулс бољем, извеснијем и садржајнијем животу 
грађана Лознице и Подриња, изјавио је градоначелник Лознице Видоје Петровић. 
"Долазак 'Адиента' у Лозницу је једна у низу потврда свега што је у протеклом периоду урађено 
на поправљању пословног окружења у Србији захваљујући неуморном раду, исправној 
политици и бескомпромисној борби председника и Владе Србије", навео је Петровић. 
Како је рекао, у прилог побољшању пословног окружења у Србији говоре стотине километара 
новоизграђеног ауто-пута, реконструкција пруга, значајна улагања у енергетици и 
инфраструктури и улагања у свим локалним самоуправама у циљу равномерног развоја. 
Петровић је захвалио представницима компаније "Адиент" што су Лозницу препознали као 
добро место за улагање, као и председнику Србије и Влади Србије на помоћи и подршци развоју 
Подриња. 
"Никада у историји у овог града није се десило да за два месеца почне изградња две фабрике", 
истакао је Петровић. 
Председник је навео да је помоћ државе за ту инвестицију велика и да се мери милионима евра, 
као и да ће та фабрика помоћи да се привуку и други инвеститори и због тога је позвао грађане 
који ће ту радити да најбоље раде свој посао. 
Истакао је да ускоро креће и изградња ауто-пута, односно брзе саобраћајнице Рума–Шабац и 
Шабац–Лозница и да ће то много олакшати грађанима тог дела Србије. 
Захвалио је грађанима што су подржали државу и допринели развоју земље и нагласио да 
држава ништа не би могла да уради без њихове подршке. 
Такође, навео је да ће се улагати више новца и у развој туризма у том делу Србије, да ће се 
видети како да се уреди простор око некадашње фабрике "Вискозе", затим да се уради болница 
и друго. 
Важно је да показујемо да се у овим данима, који нису тако лаки, бавимо и оним што је од 
животног значаја за Србију и живот њених грађана, додао је Вучић. 
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Вучић је заједно са потпредседником пословне јединице "Адијента" за Европу, Блиски исток и 
Африку Владимиром Тепликом и градоначелником Лознице Видојем Петровићем положио 
временску капсулу која ће бити уграђена у темеље фабрике. 
Теплик: "Адијент" у Србији због стратешке позиције и потенцијала 
Србија је позната по својој квалификованој и пријатељски настројеној радној снази, брзом 
развоју инфраструктуре, стратешкој локацији и великом потенцијалу за даљи развој, рекао је 
Владимир Теплик наводећи разлоге због којих је амерички произвођач аутомобилских седишта 
и навлака одлучио да, у конкуренцији осам земаља, изабере Србију за изградњу новог погона. 
Како је навео, фабрика у Лозници биће десети погон за производњу пресвлака и украсних 
делова за аутомобиле у региону Европе, Блиског истока и Африке. 
Теплик је на церемонији обележавања почетка изградње фабрике истакао да је "Адијент" 
највећи глобални произвођач аутомобилских седишта, који у 238 погона у 34 земље света 
годишње произведе 25 милиона седишта. 
"Више од 85.000 наших радника производи за најпознатије аутомобилске брендове широм 
света. Било да је реч о седиштима, наслонима или пресвлакама за наслоне, додавање украса 
нашим производима је један од последњих корака у производном процесу седишта, рекао је 
Теплик. 
Додао је да ће погон бити изграђен на 13.000 квадратних метара и да ће бити опремљен 
најновијом технологијом за производњу пресвлака намењеним, пре свега, за европска тржишта. 
"Тренутно су наши купци 'Нисан' и 'Дачија', а временом ће њихов број да расте", поручио је 
Теплик. 
Подсетио је да погон "Адијента" у Бањи Ковиљачи запошљава 409 радника, као и да је у плану 
да се до 2022. запосли 1.500 радника. 
Теплик је захвалио Влади Србије, Граду Лозници, Развојној агенцији Србије, владиним и 
локалним институцијама на сарадњи и подршци "Адијенту" да започне пројекат у Србији. 
Вредност инвестиције више од 20 милиона долара 
"Адијент" је америчка компанија која послује у 34 земље света и у више од 230 погона 
запошљава око 85.000 радника, а годишње произведе 25 милиона седишта. 
У погону у Лозници ће се производити пресвлаке за ауто-седишта, а планирано је да у каснијој 
фази фабрика прошири производњу и на седишта за најпознатије аутомобилске марке. 
Вредност почетне инвестиције у погон површине 13.000 квадратних метара је више од 20 
милиона долара. 
"Адијент" је 27. фебруара формално постао власник 4,3 хектара неизграђеног грађевинског 
земљишта у индустријској зони Шепак, када су уговор о условима бесплатног уступања те 
парцеле потписали градоначелник Лознице Видоје Петровић и заступник компаније Бојан 
Рајић.  
Одлуку о уступању земљишта донели су одборници Скупштине Лознице 10. фебруара ове 
године пошто је Влада Србије претходно дала сагласност на нацрт уговора. 
Компанија "Адијент" је у јулу прошле године у изнајмљеном простору у Бањи Ковиљачи 
отворила погон за производњу навлака за аутомобилска седишта у којем је тренутно запослено 
409 радника. 
"Већа улагања у Мали Зворник и Подриње" 
Вучић је посетио и Мали Зворник, на Дрини, где је обишао реконструисани културно-
историјски објекат "Подземни град Карађорђевића", за чије је уређивање и санацију Влада 
Србије издвојила 32 милиона динара, а општина пет милиона динара. 
Председник је током разговора са грађанима у Малом Зворнику рекао да ће Подземни град 
Карађорђевића привући 5.000 до 6.000 туриста годишње и да ће то обезбедити више новца за 
буџет општине. 

http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/461/svet-poznatih/3541803/vucic-u-podzemnom-gradu-karadjordjevica.html
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"Надам се да ћемо читавом Подрињу и Малом Зворнику моћи да понудимо много више, а данас 
имамо више новца. Осим већих плата и пензија за грађане, желимо Подрињу да понудимо више 
у свим сегментима", рекао је Вучић и захвалио грађанима што су подржали тешке реформе и 
веровали да само радом можемо да мењамо ствари. 
Председник је најавио да ће се више улагати у путеве том крају, да ће бити реконстуисан стари 
мост, као и да турски инвеститор треба до краја године да запосли 300 радника. 
Један мештанин му је рекао да сточарство у том крају има велики потенцијал, на шта је Вучић 
рекао да управо сада држава највише субвенцијама подстиче развој сточарства. 
Вучић је додао да би општина могла да тражи од Министарства пољоприведе да са додатних 20 
или 30 милиона динара подржи субвенцијама развој сточарства. "Ако ће због тога људи да 
остану да живе и раде у Малом Зворнику, онда то урадите, то је ситан новац за нас", указао је 
председник. 
Он је рекао, одговарајући на питања грађана, да ће бити решено и питање асфалтирања улица. 
 

 
 

 
 

Порези у Србији оптерећују 38 одсто бруто зараде 
Извор: ФоНет 

 

БЕОГРАД: „Порески морал у Србији је веома низак и код грађана и код власти, а доказ томе су 

сталне амнестије, оценила је у интервјуу за најновији број Нове економије Милица Бисић, 

професорка на ФЕФА и сарадница консултантске куће КПМГ.  

„Те се отписују дугови за порез, те репрограми. Постоји дужничка психологија. Последњи 
пример су кредити у швајцарцима за које је држава платила део, рекла је Бисић. 
Коментаришући најаве о смањењу пореског оптерећења, она је навела да у Србији порези и 
доприноси у односу на просечну нето зараду износе 62 одсто, али да је међународно упоредив 
показатељ удео пореза и доприноса у бруто плати. 
„Код нас је тај однос 38 одсто и по њему смо ми отприлике на средини. Немамо најмање порезе 
и доприносе, али далеко од тога да имамо највеће, чак и у региону, додала је Бисић. 
Како је рекла, за значајно смањење оптерећења потребно је смањити стопе доприноса, али то 
значи да би морало да дође до ревизије права из социјалног осигурања и потпуно другачијег 
начина његовог финансирања. 
Она је оценила да за смањење доприноса за пензије нема простора за веће промене јер би то 
захтевало огромна средства. 
Према њеним речима, ако се порез на зараде повећа са 10 на 15 одсто и укине допринос за 
здравство, један део за здравство би се финансирао из буџета, али би онда осигураници били 
сви резиденти који плаћају порез у Србији. 
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ЈАВНИ СЕКТОР У здравству 149.603 радника, образовању 146.917... 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Као и претходних месеци, па и година, просечна нето плата запослених у јавном сектору већа је 

од републичке зараде.  

Тако је она у марту – а то су последњи подаци Републичког завод за статистику – износила 
60.243 динара и била је 5.972 динара виша од републичке нето мартовске плате. 
Запослени у здравству и социјалном раду у марту су имали 347 динара мање од републичког 
просека, односно 54.618, док су они који раде у образовању и култури зарадили 56.908, или 
2.637 динара више од просечне плате у Србији. 
Подаци о регистрованој запослености у јавном сектору лане показују да је било 15.700 радника 
мање у односу на 2017, тако да је на крају 2018. године било 606.118 запослених. Ваља подсетити 
на то да их је у јавном сектору на крају 2017. године било 621.818. Када се упореди смањење 
броја радника у оквиру јавног сектора, долази се до податка да је оно уследило у свим његовим 
деловима, осим у администрацији на нивоу локалне самоуправе. У њој је на крају прошле 
године било 1.543 запослена више него у истом периоду 2017, па се можда и тиме може 
тумачити мања просечна нето зарада у односу на остале нивое власти у држави. 
Добре плате 
Плате запослених у државним јавним предузећима веће су 20.047 динара од републичког 
просека и у марту су износиле 74.718 динара. За разлику од њих, запослени у локалним јавним 
предузећима имали су мању мартовску нето плату од републичког просека и она је износила 
51.302 динара. Мартовска нето плата у администрацији на нивоу државе била је 64.185 динара 
јер јој је администрација на нивоу локалне самоуправе „покварила” просек. Наиме, 
администрација на нивоу државе имала је нето мартовску плату 66.760 динара, она на нивоу 
покрајине 66.326, док су запослени у администрацији општина зарадили у просеку 51.383. 
Лане је, по подацима из Националног акционог плана запошљавања 2018. године, који је Влада 
Србије усвојила 16. маја, у јавним државним предузећима број радника смањен за 7.731. Тако су 
јавна државна предузећа лане имала 87.793 радника. У јавним локалним предузећима број 
радника је лане смањен за 3.250 па их је било 60.972. Администрација на нивоу државе и 
покрајине на крају 2018. године била је за 2.316 мања него годину раније и бројала је 132.671 
запосленог. У здравству и социјалном раду лане је било 149.603 радника, што је 3.195 
запослених мање него на крају 2017. године. Мање запослених лане је било и у образовању и 
култури – 146.917, што је 751 мање него на крају 2017. године. 
Ваља подсетити да се већ шесту годину примењује забрана запошљавања у јавном сектору, а да 
се њено укидање најављује за 2020. кроз примену новог механизма запошљавања у целом 
јавном сектору. Мера забране запошљавања у радни однос у јавном сектору уведена је крајем 
2013. године, али није значила и потпуну обуставу запошљавања јер су нови кадрови примани у 
радни однос тамо где се појавила потреба за тим. Било је потребно добро образложење и 
одобрење Владине Комисије за давање сагласности за ново запошљавање. 
Фискални савет Србије већ три године упозорава на то да ту меру треба укинути јер је довела до 
смањења броја стално запослених, али је тај пад ублажен повећањем броја посредно 
ангажованих радника, али не у оним деловима јавног сектора у којима су неопходни. Као 
пример, наведени су здравство, Пореска управа, инспекцијске службе. ФШ је изнео рачуницу по 
којој је број стално запослених у јавном сектору лане смањен, али је истовремено осетно 
порастао број радника на одређено време и на привремено-повременим пословима. 
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ДВЕ ТРЕЋИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБА ПАТИ ОД "САГОРЕВАЊА" Овај 
синдром једино Русе погађа више од нас, начина да помогнете себи 
ипак има 
Аутор:А. Милутиновић  
 
Податак да више две трећине српских радника живи у константном стресу и пати од хроничне 
исцрпљености забринуо је многе будући да овакво стање може довести до тешких болести које 
се могу завршити смртним исходом. 
Овај податак проистекао је из велике међународне здравствене студије за 2019. годину коју је 
урадила фармацеутске компаније Штада, а која је показала да тзв. синдром изгарања на радном 
месту једино Русе погађа више него Србе. 
Чињеница да више од две трећине Срба живи на ивици исцрпљености не изненађује много 
докторе, јер како кажу, недостатак радне снаге, велики обим посла и стрес као последица тога, 
постали су нешто са чиме се сусрећу готово сви радници у нашој земљи. 
Управо због константог притиска на послу, својих очекивања, тежњи, перфекционизма, 
превеликог осећаја личне одговорности, ниског самопоудања или неорганизованости, радници 
најчешће доживе "синдром сагоревања". 
Шта је синдром сагоревања? 
Сагоревање представља изложеност интезивном, односно дуготрајном стресу, а манифестује се 
као општи осећај исцрпљености који се може јавити када особа истовремено доживљава 
превише притисака и премало извора задовољства. 
- То је посебна врста екстремно јаког стреса који се манифестује кроз тоталну исцрпљеност 
физичких или менталних ресурса прузроковану екстремном тежњом да се постигне неки 
нереалан циљ везан за посао. Најчешће се јавља на пословима везаним за рад са људима, као и 
на пословима који траже велика улагања и где су очекивања од посла велика. Може се рећи да 
сагоревање настаје када су људи изложени дуги период прекомерној напетости, без довољно 
прилика да се опораве од стреса - каже за "Блиц" Добрила Вујић психолог рада и организације. 
Особе које пате од синдрома сагоревања најчешће осећају емоционалну и психичку 
исцрпљеност, осећај смањених персоналних компетенција и безосећајан однос према послу и 
особама у вези са послом. 
Исцпљеност радника утиче и на послодавце 
Како наводе стручњаци, кључ је у томе да радник не би требао да ради више од 40 сати недељно 
колико је и прописано Законом о раду, као и да би у току радног времена требале да постоје 
оптималне паузе. 
- Из угла психологије рада, умору и исцрпљености на послу могу допринети бројни фактори као 
што су неусклађеност захтева посла и психофизичких карактеристика личности, што се решава 
селекцијом и распосређивањем. Такођем повећаном умору и исцпљености доприноси и лоша 
организација посла, неадекватна опрема радног места, односно стално седење у повијеном, 
статичном положају, лоше руковођење, нејасни стандарди рада, необученост и неадптираноста 
радника, недовољно потребних информација - објашњава психолошкиња Вујић. 
Исцрпљеност и умор могу довести и до промена у психолошком стању и понашању појединца, 
те све ово може утицати на резултате и квалитет рада, али и на укупно понашање појединца. 
Чему води умор? 
Приликом велике оптерећености на послу, запослени могу осећати физички, односно ментални 
умор у зависности од посла који обављају. 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/velika-zdravstvena-studija-opominje-vise-od-dve-trecine-srba-pati-od-sindroma/k46fc25
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/velika-zdravstvena-studija-opominje-vise-od-dve-trecine-srba-pati-od-sindroma/k46fc25
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- Физички умор настаје после дужег физичког рада који може бити мање или више напоран. 
Манифестује се успореном активношћу мишића, погрешним и сувишним покретима, 
спонтаним паузама, док при менталном умору може доћи и до опадања неких психофизичке 
активности, јавља се успоравање општих психомоторних реакција, смањење будности, долази до 
клонућа главе, руку - објашњава психолошкиња Вујић. 
Поред поменутих симптома умора, преоптерећене и исцрпљене особе могу имати и успорене 
рекације, лоше расположење, а јављају се и заборавност, тешкоће у доношењу одлука, успорене 
рекације, смањена опрезност, слабија могућност концентрације, фиксација, односно понављање 
истих реченица и истих облика понашања, апатија, летаргија и површност у прецепцији и 
резоновању. 
Доводи до озбиљних проблема 
Са ставом психолога сагласни су и лекари који упозоравају да "сагоревање на послу" може да 
доведе до озбиљних проблема. 
- Превише посла, предуге смене, много оптерећења, жеља за профитом и доказивањем су 
највећи непријатељи свих радника у Србији, будући да константан умор не доводи ни до чега 
доброг на друже стазе. Све више је младих због стреса на послу имају повишен крвни притисак, 
проблем са шећером, штитном жлездом, јављају се и осетљивост желуца, ментални проблеми, а 
често долази и до шлога - каже за "Блиц", Милица Николић, докторка опште праксе у Дому 
здравља Врачар. 
Како спречити "сагоревање"? 
Већина стучњака у случају "сагоревања" препоручује да радници посегну за физичким 
активностима, трчањем, вежбањем или било којим видом рекреације, да шетају или практикују 
јогу... све што човеку прија и може да отргне од мисли везаних за посао. 
Међутим, проблем је у томе што већина радника каже да баш због претераног умора најчешће 
нема снаге за било какву додатну физичку активност која би "ресетовала" њихов организам. 
Зато психолози сматрају да кључ за решење проблема лежи у послодвацима. 
Као најбоље решење психолози истичу реорганизацију рада и стварање мање напетије 
атмосфере на послу, не би ли радници били мање оптерећени него што је тренутно случај и како 
би имали снаге за физичке активности које су неопходне за одржавање здравља тела и ума. 
- На нивоу организације, најопштије речено треба радити на креирању организације по мери 
човека, колико је год то могуће следећи савремене трендове успешног организаовања. У 
конкретној организацији  увек треба поћи од дентификације узрока стреса, ако се желе праве 
промене - закључује психолошкиња Вујић. 
Шта и запослени и послодавци треба да примене 
На првом месту је планирање, истиче психолошкиња Вујић. 
- Потребно је да организација има дневни седмични и месечни план и распоред послова. Тако се 
неће десити да се крене одједном на завршавање заосталог посла који није на време урађен. 
План треба да садржи и време за рекрацију. Ту је затим одређивање приоритета и избегавање 
рада под притиском, а затим прилагођавање опреме врсти рада и потребама људи. Треба 
користити опрему која штеди енергију запосленог. Уз то важно је издовијити време и за оброк - 
истиче психолошкиња Вујић. 
Према речима стручњака појединци који су изложени стресу могу посегнути за програмима 
обучавања како се управља стресом, или за тренинзима интерперсоналних вештина, 
комуникација, управљања временом, управљана конфликтима, тренинзима решавања 
проблема, затим програми помоћи запосленима који су под стресом или су доживели стрес, 
саветовања и психотерапијске радионице. 
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БОЉИ УСЛОВИ ЗА СЕЗОНСКЕ РАДНИКЕ У СРБИЈИ Гарантован 
пензијски стаж, зарада и плаћени доприноси 
Извор:РТС 
 
Иако време омета многе пољске радове, ово је доба године када је највећа потражња за 
сезонским радницима. Први пут ове године они могу и треба да раде по уређеним правилима. 
Радници сада имају загарантовану финансијску накнаду, осигурање у случају повреде на раду и 
пензијски стаж. 
Иван Радак из Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) каже да су тренутно 
пријављена 5.862 сезонска радника и да је то резултат изнад очекивања. 
"За њих су послодавци уплатили око 34 милиона динара пореза и доприноса и негде око 130 
послодаваца је користило овај систем, од чега су четвртина физичка лица. Имамо послодавце 
који су не само компаније, већ и власници пољопривредних газдинстава који ангажују сезонске 
раднике", рекао је Радак. 
Он је истакао да би се, према њиховим проценама, у наредних пет година на тај начин могло 
увести око 33 хиљаде сезонаца, наводећи да су сезонски радници тренутно пријављени у 135 
општина. 
"С обзиром на претходна искуства, где 95 одсто сезонских радника није било пријављено, сада 
имамо ситуацију да имају сигурну накнаду, макар минималну дневницу по закону, загарантован 
им је пензијски стаж и осигурање у случају повреде на раду", нагласио је Радак. 
Додао је да су радници евидентирани и у регистар националне службе помоћу које послодавци 
могу да виде ко воли да ради што им, како каже, може повећати шансе за запослење. 
Странци заинтересовани за раднике из Србије 
Иван Радак истиче да нема тачан податак колико људи одлази из земље, али да је свакако реч о 
озбиљним цифрама. Навео је да је Влада Србије формирала групу која ће се бавити 
осмишљавањем мера које ће смањити одлив мозгова, наглашавајући да је једна од тих мера 
предузетништво. 
"Потребно је смањити бирократију, смањити финансијско оптерећење како бисте лакше могли 
да започнете свој бизнис, како би тај бизнис био одржив", рекао је Радак, указујући да 54 одсто 
привредника у Србији оцењује услове пословања као лоше." 
Он каже да у четвртак у Народној скупштини промовишу нову, занимљиву иницијативу у 
безготовинском плаћању. 
"Иницијатива је да укинемо признаницу, да кад дођете можете картицом да платите. Ниже ће 
бити и накнаде за такво плаћање", објашњава Радак. 
 

 

 
 
РГЗ: Синдикати у штрајку немају репрезентативност 
Пише: Н. Д. 

 
Група синдикалних лидера разним манипулацијама и лажима покушала је да умањи значај 
постигнутих резултата Републичког геодетског завода и да запослене, Владу и јавност 
дезинформише, саопштио је данас РГЗ, поводом штрајка дела запослених који тврде да их због 
протеста менаџмент шиканира. 
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„Антикоруптивне мере које РГЗ предузима погађају поједине лидере синдиката за које је 
доказано да се баве криминалним радњама. Они су престали да се баве правима запослених и 
условима рада, већ су постали група за притисак која служи да се коруптивни систем одржи. Ова 
група нема више никакав утицај на запослене и сам рад РГЗ-а“, наводе у управи ове институције 
и додају да су синдикати који су организовали штрајк, „изгубили поверење радника“ те да стога 
„више немају довољан број чланова да би били репрезентативни“.  
„То ће бити и формално потврђено 20. односно 25. јуна у редовном поступку утврђивања 
репрезентативности синдиката „Независност“ и синдиката „ЈОС“, док је за синдикат „АСНС“ већ 
утврђено да ни формално нема репрезентативност“, тврде у РГЗ.  
Како кажу, репрезентативност новоформираног струковног синдиката „Геосиндикат“ утврђена 
је 23. маја, када је „постао и најбројнија синдикална организација у РГЗ-у“.  
„Сви извештаји различитих државних органа о раду РГЗ-а су позитивни попут извештаја о 
извршеном надзору Министарства грађевинарства или најновијег извештаја Агенције за борбу 
против корупције на коју се ови синдикати стално позивају“, додају у управи РГЗ-а.  
 
 

Радницима Нефе стиже новац, купци и даље на чекању 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Радници који су преко агенције Адеко били ангажовани у погонима Нефа намештај из Врања, 
неће бити оштећени након одласка руског инвеститора Андреја Ходасевича и затварања 
фабрике. 
Највећи број запослених имао је уговоре са нама а не са фабриком, они примају зараду 1. у 
месецу, јуче су урађени обрачуни и требало би да крене исплата – речено је Данасу у агенцији 
Адеко уз напомену да ће исплату извршити из сопствених средстава, јер ни они не знају хоће ли 
са рачуна руске фирме да стигне новац за то.  
Што се тиче купаца који су намештај платити и чекали на испоруку, још је неизвесно како ће 
бити обештећени. Власник руске „Много мебели“, која је оснивач две српске фирме, производне 
„Спилит““ и трговинске „Нефа намештај“, обратио се отвореним писмом купцима и 
запосленима и уз извињење „због стреса који су претрпели“ након натписа да су „руски 
преваранти и лопови“ украли новац и побегли из земље, обећао да ће све обавезе измирити до 
31. маја. 
Међутим, јуче није било могуће доћи до било какве информације на који ће то начин да уради. 
Тако се још увек не зна ни коначан износ дуга који је остао иза пословања Нефа групе, а процене 
се крећу између 300.000 и 500.000 евра. Ходасевич је у поменутом писму подсетио да су зараде 
радницима исплаћиване редовно, пре неколико месеци је чак отворена још једна фабрика у 
Сомбору, а каже и да је према плану, роба произведена након што се одлучило на затварање, 
била довољна да покрије обавезе према купцима и према другим повериоцима. Руски 
инвеститор је нагласио и да Нефа група није користила никакве државне субвенције нити је 
уживала друге повластице које се дају страним улагачима, али да је у једном тренутку, када је 
„подвучена црта“, схваћено да су улагања превелика у односу на очекивану добит. 
То објашњење, међутим, није одговор на сва питања која су се појавила након што је власник 
преко ноћи изнео машине из погона, закључао капије фабрике и нестао негде у Русији.  
Купци који су платили робу чији је рок испоруке био до шест недеља, у првих неколико дана по 
објави да је Ходасевич „побегао из земље“ опседали су око 30 њихових продавница и 
стоваришта. Неки су успели да извуку или комад који су купили или нешто друго у замену. 
Већина купаца је, међутим, принуђена да чека, њихова права зависе од добре воље власника а 
држава нема механизам којим би га приволела да обештети потрошаче.  
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– Овим поводом нико се од надлежних не оглашава, нити се о томе нешто пише и све води ка 
томе да се читав случај заташка. Сами смо на Фејсбуку основали групу „Преварени купци Нефе“, 
где покушавамо заједнички да смислимо неко решење. Према најави директора Нефе, јуче је 
требало да почне исплата оштећених купаца, али то се није догодило. Многи од купаца су се 
обраћали тржишној инспекцији и организацијама за заштиту купаца али нису добили никакав 
одговор, или им је речено да нису надлежни – каже један од купаца који није успео да дође до 
плаћеног комада намештаја.  
У међувремену, ћуте и врањанске власти, тврде да Ходасевич није обавестио локалну 
самоуправу о евентуалним проблемима нити је имао обавезу да то учини, па је и за њих било 
изненађење када је отишао.  
– Успели смо да ступимо у контакт са неким људима који су били у врху Нефа групе, они су прво 
рекли да ће обавезе убрзо да измире а потом смо у незваничним разговорима чули да ће неко да 
купи ту фабрику и настави производњу – каже за Данас Небојша Зупанчић, члан Градског већа 
задужен за привреду и додаје да се према његовим сазнањима, Ходасевич није јавио ни Јумку 
где је остао дужан новац за закуп хале.  
Иначе, пре две године, заменик градоначелника Ненад Величковић, приликом обиласка 
фабрике намештаја у друштву Ходасевича „признао“ је да је личним везама везама 
заинтересовао Русе да дођу у Врање и да су у читаву причу око ове инвестиције укључени 
градоначелник Слободан Миленковић и Бранислав Трајковић, директор Јумка. Сада, међутим, 
немају решење за хаос који је настао.  
Телефон власника Нефе јуче је био недоступан, а Ходасевич није одговорио ни на питања 
Данаса послата мејлом. 
 

 

 
 

СИНДИКАТИ ПРОТИВ ПРАВДАЊА ПУТНИХ ТРОШКОВА: Неће 

месечне карте већ новац за превоз  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

 

Синдикати се противе променама око накнада за долазак и одлазак са посла. Нико не може да 
условљава запослене да правдају путне трошкове 
ПРЕТПЛАТНЕ карте за превоз до посла и назад ће као и до сада запослени сами куповати ако 
желе. Фирме су дужне да им новац месечно уплаћују у те сврхе, а они могу да га употребе и за 
неки други алтернативни превоз. 
Министарство финансија, међутим, сматра да су накнаде недокументован расход предузећа који 
се не признаје у пореске сврхе и да запослени немају, као до сада, право на пореско ослобађање 
уколико немају веродостојну исправу као што је фискални рачун да су заиста куповали карте, а 
по последњем предлогу и списак запослених. 
На последњој седници Социјално-економског савета Министарство финансија дало је ово 
мишљење, које су представници синдиката одбили и тражили да се ова област регулише на 
другачији начин, односно као и ранијих година. 
Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије наглашава да нико не може да 
условљава запослене чиме ће ићи на посао нити они треба да правдају трошкове. 
На овај начин се, каже он, фаворизује монопол једног превозника, а ипак, не дешава се све само 
у Београду. 
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- Примера ради, у Крагујевцу јавни превоз ради до 20 часова, па запослени који раде другу 
смену не могу да га користе - каже Вуковић. - То значи да морају да користе алтернативне 
превозе. Предлог да се прилажу фискални рачуни о другачијем превозу је бесмислен, то је 
огромна папирологија, а зашто би вас, рецимо, неко и условљавао да сипате бензин одједном за 
3.200 динара, колико је цена месечне маркице у Београду. 
Ову праксу да радници добијају само претплатне карте, а не новац, увела је крајем прошле 
године градска власт у Београду. Тада је у званичном документу који је достављен београдским 
општинама, препоручено да се запосленима искључиво дају "бусплус" карте за превоз и да ће 
они који не буду поступали по наведеној препоруци бити санкционисани, тј. неће моћи да 
повлаче средства из буџета капиталних инвестиција и неће се разматрати њихови предлози за 
продужење линија јавног градског превоза. 
Члан 118 Закона о раду, међутим, прописује да запослени има право на накнаду трошкова у 
складу са општим актом и уговором о раду, и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене 
превозне карте у јавном саобраћају ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. Свако 
друго одступање би било могуће само уз сагласност запосленог. 
То значи да посебни колективни уговори или други општи акти не би требало да садрже 
одредбе које ускраћују могућност избора. Када је то могуће, увек је пожељно и најједноставније 
обезбедити превоз за долазак и одлазак са рада куповином месечне претплатне карте у јавном 
саобраћају или исплатом у готовом новцу у висини цене месечне претплатне карте.  
САМО ТРЕЋИНА ПЛАЋА ПРЕВОЗ 
НАДЛЕЖНИ у Београду такође тврде да се 70 одсто грађана престонице шверцује или држи 
појединачну карту док не наиђе контролор. Прошле године у Београду је било око 717.000 
запослених, а свега 114.000 продатих претплатних карата, па су дотације из буџета градским 
превозницима огромне. Међутим, таква ситуација је готово немогућа у градовима широм 
Србије. 
 

 

"Гошу" на колена бацили профитери  
Аутор:Милена Марковић 

 

Како је двехиљадитих буквално до смрти дављен некадашњи гигант, који би ових дана напунио 
96 година. Страни купац 2007. фирму платио обвезницама старе девизне штедње. Фабрика била 
феномен "Националне географије" 
ПАЛА је Паланка, ова Смедеревска, на обалама Јасенице! И мало шта овде има од оног 
некадашњег сјаја града у који се из Аранђеловца, Тополе и Младеновца путовало у куповину и 
на раскошна весеља у Дом војске. 
Пала је Паланка када је пала "Гоша", српски џин који је одолевао и одолео најжешћим 
санкцијама, ратовима и бомбардовању. Али таласу приватизације током двехиљадитих није 
одолео. Продат, опљачкан, па препродаван, доспео је судбине већине српских компанија 
уништених тајкунском приватизацијом. Данас у халама "Гоше", у њеној фабрици шинских 
возила, тумара стотинак радника, без речи, без осмеха, с пригушеном надом да ће им неко 
упалити светло на крају стечајног тунела. 
- Све зависи од тога ко ће и с којим намерама купити ово мало што је остало - одјекује глас у 
огромној хали, у чијем је крову пробуђен слепи миш. 
Сећање... 
На "Гошу" се, деценијама уназад, наслањао читав живот овог краја. На њеним темељима 
подизан је читав град. О подвизима овдашњих инжењера, читав свет је знао. Како и не би, 
"Гоша" се уписала у темеље хидроелектрана у Перуу, у Централноафричкој Републици, Тунису... 
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У мостове у Индији, Бурми... Ушла је и у "Националну географију", престижну емисију из које је 
свет сазнао о подвигу чудесних мајстора са Јасенице који су конструисали и до последњег 
шрафа скоцкали вагоне за пругу до Владивостока. За температуру од минус педесет! 
Градили су "Гошини" људи и хидроелектране "Ђердап", "Бајину Башту", "Потпећ", челичне 
конструкције Бранковог моста и покретног моста преко канала Дунав-Тиса-Дунав, панчевачког 
и моста Газела. 
Славили су "гошанци" када су завршили робну кућу у Бенгазију, а посебно кад су од темеља до 
крова завршили подгорички аеродром. 
- Био сам у Подгорици, недавно. Отишао до аеродрома да видим како се држи. А ја... Ја сам се 
једва држао. Обарали су и понос и горчина - једва говори Јовица Стефановић, са укњиженим 
стажом у "Гоши", безмало четири деценије, кога је талас приватизације избацио на острво 
пустих емоција. 
Емоције су опипљиве, живе као и машта да ће се џин придићи, покренути обамрли град у коме 
су са "Гошом" умрла и друга предузећа, па још животаре само она на буџету Републике Србије. 
Слике су, овде, речитије од речи. Пут и аутобус за локалне дестинације као у филму "Ко то тамо 
пева". У продавници надомак центра пазари се на рецку. На бувљаку, за тезгама, некадашњи 
"гошанци". Мајстори. Причају нам како се, први пут у Србији, пре деценију, ту зауставио камион 
са ознаком "половни хлеб" на продају, а отворени су и салони половног намештаја из Аустрије и 
Немачке. 
- Ми више немамо пара ни за читуље - каже Госпава Мицић, некадашњи радник "Гоше". - 
Онесвестили су нас илузијама и опљачкали. Мислили смо, доћи ће газда, биће боље. 
Да, тако је било. А како је тачно почело урушавање "Гоше"? Одговор у Смедеревској Паланци 
има сваки, болним искуством поткован "Гошин" радник, који пабирчи животни ситниш 
заглављен између успомена и реалног, утопљеног у свакодневну дозу домаће љуте. Ми смо за 
саговорнике одабрали факте. Предочавају нам их судионици са потпуном дистанцом од домаће 
љуте, неострашћени, али зачињени горчином и тугом, једином. 
ДИГАО РУКУ НА СЕБЕ ОМЧА из 2002, како је називају радници "Гоше", буквално је 

прекинула живот Драгану Младеновићу, самохраном оцу који је дигао руку на себе из безнађа. 

Газда је њему и осталим радницима Фабрике шинских возила дуговао 15 плата. Драган није 

могао да поднесе беду, сиромаштво и неправду. У фабричком погону намакао је себи омчу око 

врата и тако завршио. 

Са Божом Тодоровићем, Јовицом Стефановићем, Селимиром Глишићем и Небојшом Влајићем, 
који су заједно укњижили век и по стажа у "Гоши" - прелиставамо генезу краха некадашњег 
гиганта. Њихове некадашње куће. 
- Почело је то 2002. - причају нам. - Одлука Владе Србије била је, тада, да се "Гоша" приватизује 
по убрзаном процесу. Тада је почело декомпоновање читавог система, разбијање производње и 
организационе структуре. Наредне две године, по списку о технолошком вишку из фабрике је 
отишло 1.720 радника. 
- Шта, отишло?! Људи су растерани - пресеца причу Небојша Влајић. - Сећате се да је списак био 
у "жутој књизи". Велика је драма била са том "жутом књигом". Сваког јутра стотине истих 
питања: има ли мене тамо? 
У међувремену, из дана у дан, осим Фабрике шинских возила, на исти начин гасе се и други 
погони. Организују се једино радници Фабрике опреме и монтаже, праве конзорцијум, и њих 
око 400 узима кредите и откупљују фабрику. Запослени у "Шинским возилима" су у агонији, 
имају велика дуговања према држави за порезе и доприносе - три милиона евра. 
- Онда смо из телевизијских извештаја сазнали да су се министри Динкић и Бубало вратили из 
Словачке, буразери који су "Гоши" тада затегли омчу око врата - слушамо причу. - А до нас је 
убрзо стигла вест да смо мете словачког купца, већинског власника ЖОС "Трнава". Тако се и 
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догодило. Појавио се купац из Словачке. Е, како је он купио Фабрику шинских возила, окосницу 
"Гоше"? Па тако што му је омогућено да нас купи обвезницама старе девизне штедње! И то је 
страшно! Држава, ако жели, то може да истражи... Ми смо тада имали све сертификате. 
Уложили милион долара за лиценце. Били једини произвођачи путничких вагона на Балкану за 
брзине од двеста километара на сат. Имали уговорене послове по готово целом свету. И, шта су 
Словаци урадили? Узели сертификате, угасили производњу вагона, почели нама да продају 
њихов репроматеријал... Затекли су домаћинску кућу... 
"ЈУБИЛЕЈ" ДОК траје прича о урушавању "Гоше", неко се сетио да се у дану у коме 

разговарамо са овим људима управо навршава велики јубилеј. Реч је о 96 година од оснивања 

некадашњег српског и југословенског џина. 

- У каси је било, кад су ушли у фабрику, 330.000 евра - опет ће Јовица Стефановић. - Фабрику 
смо заиста доживљавали као своју кућу. Никада себи нећу опростити што сам им тада веровао. 
Ништа Словаци нису испунили од оног за шта су се обавезали. Ни уговорене инвестиције. 
Најтеже ми је да се суочим са чињеницом да су растерали најстручније људе, школоване у 
нашој, "Гошиној школи". А за такве стручњаке потребна је читава деценија усавршавања. 
Када је било сасвим извесно да купац из Словачке има само један циљ - ликвидацију фабрике - 
из "Гоше" је тражена помоћ државе. Био је то дозив без одзива. Нико није реаговао ни када се, 
после петогодишњег, смишљеног урушавања "Гоше", за рачун страног газде, више од 80 одсто 
запослених упутило на плаћено одсуство, а газда фабрику задужио код банака у Србији 
кредитом од четири и по милиона евра и ставио је под хипотеку. Уследио је штрајк запослених, 
и трајао је сто дана, али се скоро ништа није променило. Уследила је препродаја фабрике, 
најпре неком инвестиционом фонду са Кипра, потом некој земунској фирми која је у 
оснивачком капиталу имала само хиљаду динара... И, тако све до стечаја.  
ПОСЛЕДЊИ ШТРАЈК И ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 
РАДНИЦИ "Гоше", готово на измаку снаге, у последњем штрајку априла 2017. поново су 
позвали државу у помоћ. Одговорили су им и посетили их председник Вучић и министри Вулин 
и Кнежевић. Тада су суочени са чињеницом да Фабрика шинских возила држави дугује за 
неизмирене обавезе током газдовања власника из Словачке - пет милиона евра. Радницима је 
тада одобрена једнократна помоћ од по 60.000 динара. А на питање нашим саговорницима, да 
ли је актуелна власт могла да учини нешто више, одговорили су: 
- Како је могла када је то већ годинама приватно власништво. 
 

 

ПРАВНИЦИ И УЧИТЕЉИ НА СКЕЛАМА: Зидари и инжењери отишли у 

иностранство  
Извор:Новости онлине 

 

Просечан радник на градилишту има 55 година и често није држављанин Србије, а није ни мали 
број оних који раде на црно 
Просечан радник на градилишту има 55 година и често није држављанин Србије, а није ни мали 

број оних који раде на црно. Квалификовани радници одавно су у иностранству. У таквим 

околностима, поставља се питање какав је квалитет градње. 

Наставља се масовни одлазак грађевинаца у иностранство јер тамо су зараде много веће, а 

неизвесност мања. Због лоше приватизације, коју је преживело само неколико наших 

предузећа, људи не виде перспективу у овој области. Просечна старост оних који раде на 

градилишту је 55 година. 
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Места оних који су отишли у иностранство попуњавају радници из земаља у окружењу, Турске, 

па чак и из удаљенијих држава. Тренутно их је у Србији, како се процењује, више од 10.000. 

Горан Родић из Грађевинске комора Србије каже да се такви радници обично крију од 

инспекције, истичући да им је стручна оспособљеност на ниском нивоу. 

"Повреде на раду се не пријављују да они који су ангажовани не би имали проблем са законом", 

наводи Родић. 

Упозорава да у Србији скоро да нема квалитетног кадра у грађевинарству. 

"Зантске елите у Србији више нема – добрих мајстора, руковалаца, техничара, инжењера. Сви 

који су стекли знање и искуство отишли су у иностранство", каже Родић. 

Према његовим речима, има великих проблема у одржавању система високих и 

инфраструктурних објеката. 

Раст мајсторских дневница, које су од 50 до 100 евра, одразио се на цене станова, али није 

привукао више младих. 

Из Синдиката грађевинарства упороравају на тешко стање у тој области указујући на то да се на 

градилиштима налази нестручна радна снага. 

"Катастрофа у грађевинарству довела је до тешких последица по раднике који се повређују и 

гину. У последњем случају на градилишту у Чика Љубиној улици у Београду погинуо је 

пензионер", наглашава председник Синдиката грађевинарства Саша Торлаковић. 

Истиче да људи који сада раде на градилиштима су по струци учитељи, правници који ништа не 

знају о грађевинарству. "Долазе да би зарадили дневницу од 20 евра како би прехранили 

породице", наводи Торлаковић. 

Просечна фирма која се бави грађевинарством, и то најчешће као подизвођач, има једног или 

неколико стално запослених, ангажује радну снагу од посла до посла и најчешће је не 

пријављује. Колективни уговор који би обезбедио исте услове за све грађевинске раднике у 

пракси се не примењује. 

"Основа је да се призна грански колективни уговор, да се примени Закон о раду, да сви радници 

у грађевинарству буду једнаки и да им се повећају плате како би се млади привукли назад у 

грађевинске школе и како би се тиме обновио кадар", поручује Саша Торлаковић. 

Прошле године инспектори су открили близу 4.000 оних који су радили на црно, а чак 90 одсто 

њих после тога је добило посао. Међутим, очигледно је да то није довољно да се стане на пут 

нелегалном раду.  

 

 

Веће плате инспекторима  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Радни однос за хиљаду људи и бољи статус запосленима у републичкој инспекцији. Уместо 
досадашњих 48.000, у просеку, месечно ће примати 62.000 динара 
ХИЉАДУ нових инспектора биће ускоро запослено у 43 републичке инспекције, а њихове и 
зараде постојећих инспектора биће увећане у просеку за 14.000 динара, односно уместо 
досадашњих 48.000 примаће 62.000 динара, најављују из Министарство државне управе и 
локалне самоуправе. 
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Драган Пушара из МДУЛС-а ради на томе да се они изузму из ограничења о разврставању 
државних службеника, што треба да доведе до унапређења у звање самосталног саветника 
готово свих републичких инспектора. 
- Просечна старост инспектора у републичким инспекцијама је 56 година, а готово све 
досадашње рационализације администрације пребијале су се преко њих - каже он. - Пре десет 
година одузет им је и инспекторски додатак, који је износио 20 одсто на плату, а затим су и 
драстично умањене дневнице, што је највише погодило управо инспекторе, јер је то ред 
државних службеника који посао ради на терену. 
Осим боље плате, инспектори могу у наредних око месец дана да очекују и бољи статус и 
опрему. Сада у овом ресору има 2.400 запослених и они надзиру целу привреду. Циљ је, кажу у 
Министарству, да напишу добру пријаву, да се по њој поступа, односно да за сваки прекршај 
следи и казна. 
- Чак 88 одсто привреде, по анкетама из 2018, жели да ради према прописима и не жели да 
улази у сиву зону - истиче Пушара. - Понекад се дешава да привреда и грађани нису до краја 
упознати са прописима и њиховом применом, па је потребан саветодавни и превентивни рад. 
Према онима који прекршаје понављају и свесно се налазе у сивој зони поступа се репресивно, 
водећи рачуна да буду кажњени у овим случајевима. 
Он наводи да је паралелно започето и креирање звања "инспектор" за које ће у будућности бити 
везана не само зарада, већ и модели опремања и вредновања рада од којих ће и зависити плата 
овог звања. 
- МДУЛС и Координациона комисија за инспекцијски надзор крећу у кампању промоције 
инспекторског позива, а циљ је враћање угледа звању и освешћивање јавности везано за 
комплексност и важност овог позива - каже Пушара. 
Уведен је и нови пројекат е-инспектор, који је оперативан у четири пилот-инспекције од 
почетка марта, а до краја године очекује се пуна примена и у преосталих 36 инспекција, као и 
две граничне. Овај софтвер поред директних уштеда (нема штампања и слања папирних 
материјала за 500.000 поступака надзора колико их је у Србији било у 2018. години) и убрзава 
процедуре.  
"ЧЕШЉАЈУ" СТАН НА ДАН 
ИЗДАВАЊЕ стана на дан једна је од области у којој је било врло често непоштовања закона. 
Рентијери нису упознати да код ове делатности треба урадити категоризацију објекта код 
локалне туристичке инспекције и добити решење о паушалном опорезивању, те често долази до 
проблема. Због тога ће у овој области контрола бити пооштрена. 
 

 

Шефица катастра блокирала чак 2.000 предмета!  
Аутор:Д. С. 

 

Смењен руководилац катастра два у Новом Саду због опструкције посла. Само у њеним фиокама 
стајао 541 предмет. Премештена у Инђију 
ДОЈУЧЕРАШЊА шефица Катастра 2 у Новом Саду, смењена је са функције и премештена на 
ниже радно место у Инђији, јер је блокирала више од 2.000 предмета. Тиме је својим колегама 
оставила додатни тромесечни посао, како би, уз текуће предмете, рашчистили ове случајеве због 
којих је дошло до застоја у овој јединици Републичкпог геодетског завода (РГЗ). 
Контролом рада шефице катастра, у њеном столу је пронађен 541 предмет који није завршен, а 
још 1.500 је било блокирано, јер, како су нам рекли, она их није прослеђивала на даљу 
процедуру. Овим је на стотине грађана, инвеститора и фирми оштећено, јер нису могли да 
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добијају потребне папире за издавање грађевинских дозвола, нису могли да подижу кредите, а 
потпуно је био блокиран процес озакоњења нелегалних објеката. 
У РГЗ нису могли да нам кажу да ли се иза ове блокаде крије корупција, јер како нам је речено, 
за то немају доказа. Ипак, обавестили су нас да је она била вођа штрајка у овој институцији и 
буквално четири месеца је провела у штрајку, као и велики број њених сарадника у новосадском 
Катастру 2. 
- Иако имамо јасно прописане рокове за решавање предмета, она то није поштовала и само се 
бавила обуставом рада - каже наш извор у РГЗ. - Када смо контролом нашли код ње предмете 
који су беспотребно чекали, одлучили смо да је сменимо и пошаљемо на друго радно место на 
којем неће моћи да блокира процес доношења одлука. 
Оваква ситуација донела је главобољу запосленима у поменутој јединици РГЗ, јер ће у наредном 
периоду морати да раде и викендима, како би завршили нагомилане обавезе, уз свакодневно 
пристизање нових предмета. 
Да се овакви случајеви не би понављали, директор РГЗ Борко Драшковић је прекјуче донео 
одлуку о ротацији службеника у Катастру. Разлози су спречавање евентуалних блокада, али и 
корупције.  
ЗАПОСЛЕНИ ПРЕОПТЕРЕЋЕНИ 
ДА би се решио 541 предмет нађен у фиокама смењене шефице Катастра 2 у Новом Саду, као и 
још 1.500 предмета који нису завршени, запосленима у овој јединици биће потребно три месеца 
додатног посла, како би се ова служба вратила у уобичајени режим рада. Додатни проблем је и 
то што велики број радника по закону до краја јуна мора да искористи старе годишње одморе. 
 

 

 
 

Фирме по мери запослених 
Аутор:Тања Веселиновић 
 
Већина запослених у Србији жали се на послодавце, услови рада често су далеко од идеалних, 
али постоје и фирме у којима се труде да се запослени осећају добро и задовољно. 
Флексибилно радно време, рад од куће, привремено плаћено одсуство, породиљама пуна плата, 
када се врате са боловања имају могућност да раде пола радног времена, када деца крећу у 
вртић, који постоји у компанији, имају могућност да се прилагођавају скраћеним радним 
временом, за очеве слободни дани када добију дете, награде за треће дете, тако се запосленима 
прилагођава ВИП, носилац фамилy фриендлy сертификата, каже Бранка Пудрља Дурбаба, 
директорка за тржиште. Одговорност према породици и једнаки услови за припаднике оба 
пола, то је део њихове пословне стратегије. 
Компанија Микроелектроника има 100 запослених, али су већ годинама познати као један од 
најпожељнијих послодаваца. Тања Милинковић, директорка за процесе каже да је најбољи 
пример бриге за запослене отварање канцеларије компаније у Крушевцу, због квалификованог 
кадра који су пронашли у том граду. Запослени су хтели да остану у родном граду, па од тада 
Микроелектроника послује и у Крушевцу. Када се седиште компаније из Лајковца преселило у 
Београд, запослени из Лајковца који живе у том месту, добили су организован превоз. Плате 
повећавају у складу са повећањем профита, а паузу за ручак су продужили на сат времена, јер 
запослени после оброка желе и да прошетају. У Микроелектроници кажу да су поносни, јер 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
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имају запослене који су у компанији дуже од 10 година, од којих су неки од почетка каријере у 
тој компанији.  
У обе компаније кажу да су за овакав однос према запосленима потребна улагања, али да су то 
улагања у најважнији ресурс, а то су запослени, и да се те инвестиције вишеструко враћају. Шта 
ако уложимо у запослене и они оду, питају се неки послодавци, а они који брину за своје 
запослене питају се шта ако уложимо и они остану, какав је то кадар са којим ћемо радити, 
поручује Тања Милинковић из Микроелектронике. 
 
 

Грађани Србије пет месеци раде за државу, а седам за себе и своју 
породицу 
Аутор:Јелена Мирковић 
 
Дан пореске слободе обележен је прошле недеље. Сликовито - грађани су до уторка, пуних пет 
месеци ове године, радили за државу, односно за порезе које треба да плате. Од тог дана 
зарађују за себе и своје породице. Стручњаци указују да многи нису свесни колико намета 
плаћају држави. 
Порески систем Србије - послодавац је за ког грђани раде од 1. јануара до 28. маја, указују у 
организацији Либек. Тако испада када се сабере новац који издвајамо за порез на доходак, 
доприносе за пензионо и здравствено осигурање, ПДВ и акцизе, као и порез на имовину, 
објашњава Михајло Гајић из Либека. 
"Људима није јасно да они плаћају порез и колико заправо плаћају на годишњем ниову, и да та 
сума уопште није мала, и самим тим не креира се свест да ми као грађани треба да будемо неко 
ко ће да контролише како се тај државни новац користи", истиче Гајић. 
Порез грађани плаћају свакодневно. При куповини хране, цигарета, пића, козметике, горива, 
беле технике и сличних ствари - у висуну рачуна улази цена производа, али се за сваки од њих 
плаћа и ПДВ. 
"Држава нема свој новац, она располаже само новцем пореских обвезника који је пре тога узела 
кроз порез. Дакле, било шта што држава плаћа - од исплате пензија до плата запосленима у 
јавном сектору, као што су наставници у школама и медецинске сестре у болницама, до 
изградње нових и реконстукције постојећи улица, то све заправо плаћамо ми, сваки дан кад 
одемо да купимо нешто у продавници ми плаћамо порез, сваког месеца кад нама легне плата од 
послодавца, ми плаћамо велики део пореза", истиче Гајић. 
Порези су најзначајнија приходна ставка државног буџета. Конкретно, у 2017. и 2018. години 
приходи од пореза чинили су 83,9 одсто буџета, а структура пореских прихода говори да 
највише новца долази од ПДВ-а. 
Економиста Милан Ковачевић упозорава да би порез, ипак, требало да буде смањен за разне 
услуге. 
"Тако да је код нас потребно убрзати реформе које би поправиле порески систем, смањиле би 
црно тржиште, лакше убрале довољно прихода, смањиле дажбине ако је могуће, а са друге 
стране исто тако на најбољи начин распоређивали расходе - да они допринесу бољем стандарду 
људи и бржем привредном расту, што се нажалост не догађа", констатује он.  
Много је примера који указују на то да је новац грађана трошен без њиховог питања. Међу њима 
су рецимо куповина две вештачке стене на Кошутњаку у износу од 1,2 милиона евра, као и гест 
државе од 14 милиона евра за компанију Ер Србија кроз субвенције. У трошак грађана спада и 
новогодишња расвета у српкој престоници која је 2018. коштала 2,9 милиона евра. Нови цех 
следи за градњу гондоле и јарбола чија заједничка вредност виша од 15 милиона евра. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic
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Радник Азотаре: Владе нису биле домаћинске, менаџмент по 
политичкој линији 
Аутор:Н1 Београд  

 

"Ми радници нисмо одговорни, ми смо сведоци да све Владе нису имале домаћински однос 
према Азотари, постављан је менаџмент по политичкој линији, тако да је највећи проблем 
Азотаре стручни кадар", рекао је радник тог предузећа Милан Павловић. 
Раднци Азотаре кажу да су од надлежних добили увреравања да Азотара има будућност и да 
мора да нађе партнера. Међутим, наводе, од августа се ништа не дешава. 
"Министарство не зна шта се тачно дешава у Азотари, бивше руководство каже да је 
минстарство привреде упознато шта се дешава, али да неће да реагују, то је сад игра глувих 
телефона. М причамо с једнима и другима, наш циљ је да ради Азотара. Сви су нас уверавали да 
ту не сме да буде ливада, кажу нам да ли ви мслите да ми не знамо шта значи Азотара, ми вам 
обећавамо... Чак смо у ишли у мини ремонт да се спреммо за зимске услове, од тада зид 
ћутања", каже радник Драган Томић. 
Радници поручују да када би Азотара узела кредит од 50 милона евра, могла би да се повећа 
ефкасност и да би онда Азотара могла сама да враћа тај кредит. 
"Имате изјаву Бајатовћа који је рекао да Азотара не дугује ништа и да је спремна за стратешког 
партнета, шта је сада с тим. Ми смо уведени у стечај, није испоштован УППР. Ми радници 
нисмо одговорни, ми смо сведоци да Владе нису имале домаћински однос, постављан је 
менаџмент по политичкој линији, највећи проблем Азотаре је стручни кадар. Након лоше 
приватизације, ми смо ушли у проблем. Нама је руководство на последњем састанку сугерисало 
да из министарства не желе да чују. У Министарству привреде нам кажу ко ће да купи предузеће 
које дугује 50 милиона евра, онда ми кажемо да опрема пропада, изгубићемо једину фабрику 
која прозвод амонијак, у држави која је пољопривредна изгубићемо Азотару", додао је 
Павловић. 
Он је рекао да опрема која је јако скупа пропада, јер су 11 месеци у застоју. 
"Ми радници гледамо ситуацју другачје, сматрамо да је Азотара преко потребна, да треба да се 
нађу људи који су добри у послу, а не да се намешта пословање другм фирмама, онда 
махинације с ђубривом.. Ми нисмо у могућности да спречимо те махинације, ми смо процесни 
радници, наш део посла смо урадли", каже Павловић. 
Драган Томић поручује да радници очекују да се отворе карте и да се каже да ли се жели да 
Азотара ради и да Србија има своју производњу вештачког ђубрива. 
"Ако је тих 50 милиона проблем, онда не знам шта је проблем. Уз ту помоћ, можемо да радимо. 
Са 50 милиона улагања, рађене су студије, ми смо сада у малом минусу, а с тм улагањма ми смо у 
малом плусу, Азотара зарађује сама и враћа кредит. Волели бисмо да чујемо зашто не дају. Ми 
смо направили нов погон, нисмо направили никакав губитак и онда неко одлучи да нас уведе у 
стечај", каже Томић. 
 
 

Директор РЗС-а: Погрешан закључак да у Србији нема новог 
запошљавања 
Аутор:Бета  

 

Директор Републичког завода за статистику Србије Миладин Ковачевић саопштио је да 
селективни избор статистичких показатеља наводи на погрешан закључак да у Србији нема 
новог запошљавања, а да према подацима из Анкете о радној снази број запослених од 2013. 
године непрекидно расте. 
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Ковачевић је у одговору на текст Војвођанског истраживачко-аналитичког центра 
(ВОИЦЕ) навео да раст запослености од 2015. године потврђује и евиденција Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) која је тада успостављена. 
У тексту ВОИЦЕ стручњаци тврде да се раст запослености у великој мери крије иза масовног 
исељавања, посебно младих из земље. 
Ковачевић је навео да преглед годишњих статистичких података о броју запослених у периоду 
2015. године до 2018. године недвосмислено указује на значајан раст запослености у том 
периоду. 
"Према Анкети о радној снази у 2018. години у поређењу са 2015. годином, број запослених је 
већи за 258.700, односно за 10 одсто", навео је Ковачевић. 
Додао је да је, према евиденцији ЦРОСО, раст запослености у том периоду нешто мањи и износи 
144.500, односно 7,3 одсто. 
Истакао је да за разумевање разлике у броју запослених из Анкете и евиденције ЦРОСО, 
неопходно имати у виду концептуалне разлике између регистроване и анкетне запослености. 
"Имајући у виду најновије податке из Анкете о радној снази за прво тромесечје 2019. године, 
који показују да је број запослених за 122.300 већи, док је укупан број становника старости 15 и 
више година за 32.200 мањи него у истом периоду прошле године, и статистичким лаицима 
постаје јасно да је све већа стопа запослености (која представља удео броја запослених у укупној 
популацији старости 15 и више година), првенствено резултат новог запошљавања, а не 
негативног демографског тренда", навео је Ковачевић. 
 
 

Незапосленост у Србији 12,1 одсто 
Аутор:Бета  

 

Стопа незапослености у Србији у првом кварталу ове године износила је 12,1 одсто, а стопа 
запослености 47 одсто, саопштио је Републички завод за статистику. 
Према Анкети о радној снази у том периоду било је 387.100 незапослених, а 2.810.500 
запослених. 
Стопа неформалне запослености у првом кварталу износила је 17 одсто, а само у пољопривреди 
око 57 одсто. "Резултати Анкете из првог квартала 2018. и првог квартала 2019. године показују 
да су до запослења углавном дошле жене, јер број запослених жена већи за 94.000, а мушкараца 
за 28.300", наводи се у саопштењу Завода 
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