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Настављен штрајк у крагујевачком ЈКП "Водовод и канализација" 
 
 
АУТОР:Милан Никић 
 
Запослени у крагујевачком јавно-комуналном предузећу "Водовод и 
канализација" наставили су штрајк који је почео јуче. 
Чланови три синдиката траже потписивање колективног уговора за комуналну делатност и 
повећање ниских зарада које нису мењане 10 година. 
И другог дана у штрајку је 259 од 530 радника, због испуњења минимума рада. 
Штрајкачки одбор је и данас преговарао у локалној самоуправи Крагујевца. 
Према речима члана Штрајкачког одбора Саше Михајловића, од преговора у среду преподне 
зависи да ли ће се штрајкачи одлучити на радикализацију штрајка. 
 

 
 

УНС: У медијима 11.000 запослених, новинари претежно хонорарци 
Пише: Бета 
 
У 1.518 активних медија у Србији има 11.163 запослена, показало је данас 
објављено истраживање Удружења новинара Србија (УНС). 
 
     
Од укупног броја новинара у 724 медија запослено је око 40 одсто, а 60 процената је хонорарно 
ангажовано. 
Сниматељи, тонци, монтажери, радници у маркетингу и администрацији у већој мери су 
запослени, односно 60 одсто има стални радни однос. 
У истраживању спроведеном од јула прошле до краја јуна ове године, УНС је утврдио да је у 724 
медија, који су одговорили на анкету о броју запослених и хонорарних сарадника, ангажовано 
5.294 новинара и медијских радника, наводе из УНС-а. 
У тим медијима уговор о раду има 2.809 новинара и медијских радника, док је хонорарних 
сарадника 2.485. 
У 562 медија, од 794 који нису одговорили колико имају ангажованих новинара и медијских 
радника, УНС је увидом у финансијске извештаје њихових издавача утврдио да их има 8.354. 
Међутим, тај број обухвата све запослене у издавачима медијима који се осим медијских, баве и 
другим пословима. У преосталих 232 издавача, према финансијским извештајима, нема 
запослених. 
УНС је утврдио да од 8.354 запослена у великим медијским кућама као што су Радио-
телевизија Србије, Радио-телевизија Војводине, Пинк, Политика, Новости, Рингирег Аксел 
Спрингер, Прва, Мађар Со, Студио Б и Б92 ради укупно 6.683 особа. 
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Од 2.149 медија који се налазе у Регистру медија у Србији је 1.518 активно, док су издавачи 514 
медија угашени или им је истекла дозвола за емитовање. Пред гашењем је још 58 медија чији 
су издавачи у стечају или ликвидацији, а привремено је неактивно 59. 
Од 1.518 активних медија 1.200 регистровано је у складу са Законом о јавном информисању и 
медијима, док се 318  медија није пререгистровало, иако су били у обавези да то ураде у року од 
шест месеци од усвајања закона у августу 2014. године. 
Према истраживању УНС-а, у 37 од 724 медија ради само једна особа. У 22 медија једини 
радник је у радном односу, а у 15 је хонорарац. 
Од 724 медија који су одговорили на анкету, највише, 346, имају од шест до 20 запослених. 
Укупан број запослених и хонорараца у овим медијима је 2.480. 
У поменутих 724 медија, 39 одсто новинара је запослено, док су 61 проценат хонорарни 
сарадници. 
Сниматељи, тонци, монтажери, као и ангажовани у маркетингу и на административним 
пословима у већој мери су запослени (60 одсто), у односу на новинаре (40 одсто). 
Од 724 анкетирана медија, највише их је у власништву привредних друштава, укупно 410. 
У власништву удружења грађана и невладиних организација је 156 медија, предузетници су 
власници 136, а политичке странке, цркве и национални савети националних мањина, као 
посредни власници, имају 22 медија. 
УНС је утврдио да медији у власништву привредних друштава имају више запослених по 
уговору о раду, него хонорарних сарадника. Супротно, медији предузетника и удружења 
грађана имају више хонорараца, од запослених. 
 
 

 
 

Обрачун пензија: Нема много вајде ни када се ради пола века 
     
НОВИ САД: Закон о пензијском и инвалидском осигурању изричит је по питању минимума и 
максимума година пензијског стажа, односно година које се узимају приликом израчунавања 
висине пензије. 
 
Наиме, сви запослени који желе да иду у пензију када напуне године живота – рецимо 65, 
морају добро знати да им је неопходно да имају најмање 15 година пензијског стажа. Без тога, 
без обзира на године живота, не могу очекивати да ће им сваког месеца стизати чек. 
То пак значи да они који имају мање од прописаних 15 година, и поред тога што имају 
пензијски стаж, не могу добити пензију. Ако су, рецимо, имали 14 година пензијског стажа, то 
им није довољно за остваривање права на пензију. Те године им се не признају, што значи да 
сви који имају мање од 15 година пензијског стажа у наредном периоду морају „дорадити” 
односно додатно се запослити да би некако испунили тај минимални услов за пензионисање. 
С друге стране пак максимум за обрачун пензијског стажа је 45 година. Закон о ПИО у члану 68 
прописује да се пензије обрачунавају на основу података утврђених у матичној евиденцији, 
односно да пензијски стаж за обрачун висине пензије може износити највише 45 година. 
Уколико неко чека године живота – 65 – и при том има више од 45 година пензијског стажа, 
мора унапред знати да му се у обрачун пензије неће рачунати године које „претекну” 
максимално могући пензијски стаж. 
По Закону о раду, радни однос запосленог ради пензионисања престаје када напуни 65 година 
живота и минимум 15 година пензијског стажа. У пракси се може догодити да радник има 
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године живота, али му недостају године пензијског стажа. У том случају би послодавац требало 
да му омогући да ради све до испуњених 15 година пензијског стажа јер без тог минимума не 
може добити пензију. 
Закон о раду не брани послодавцима да задрже раднике који имају испуњене услове за 
пензионисању и у погледу година живота и у погледу пензијског стажа. Он може, али, дакле, не 
мора, с радником који има услове за пензионисање да се договори о наставку рада, али је у том 
случају дужан и да настави да уплаћује све социјалне доприносе за запосленог. Закон о ПИО не 
прописује да запослени по било којем основу мора да престане да ради када наврши 65 година 
живота, што значи да може наставити да ради и после тога, под условом да редовно уплаћује 
припадајуће доприносе. 
Управо због минимума и максимума пензијског стажа на основу којих се обрачунава висина 
пензије, запослени који су на прагу пензионисања треба добро да се упознају с условима за 
пензионисање да се након што испуне старосни услов не би нашли у проблему. Било да им 
недостаје пола године или година пензијског стажа, било да имају „вишак” две-три године 
односно изнад 45 година пензијског стажа. 
Љубинка Малешевић 
 
 


