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Министарство трговине: Забрана рада недељом 
може довести до отпуштања радника и незадовољства потрошача 
 
Док синдикати траже да се и у Србији укине рад недељом, послодавци су против тога и 

тврде да то не би нанело штету само њима, већ и самим радницима. 
Синдикати су још пре годину дана поднели Влади Србије предлог да се забрани рад у 

продавницама недељом и празницима. Како за "Новости" каже Ранка Савић, председница 
Асоцијације слободних и независних синдиката, у плану је појачавање притиска на институције 
да се то учини, као што се недавно догодило у Црној Гори, али додаје да није оптимиста.  

"Имали смо неколико неформалних сусрета са представницима Владе и 
Министарства трговине, али ништа конкретно и озбиљно није урађено. Нисам оптимиста 
да је могуће у скорије време у нашој земљи остварити ту идеју, јер постоји велики отпор", 
каже Савић. 

Из Министарства трговине поручују да ће "радо прихватити позив синдиката да 
разговарају о тој теми", као и да би у то требало да буду укључени Привредна комора Србије, 
министарства, НАЛЕД, удружења трговаца, послодаваца и потрошача. 

"Мислимо да би то требало препустити тржишту. Трговци самостално одређују 
радно време. У складу са Законом о трговини, ова делатност се обавља слободно, забрањена 
су ограничења, а изузетно се то може учинити на начин и под условима прописаним 
законом", наводи Жељко Ракић, начелник одељења за трговину и развој конкуренције 
Министарства трговине. 

Према његовом мишљењу, пад промета у трговини, смањење плата или 
отпуштање радника, као и незадовољство потрошача, неке су од могућих негативних 
последица забране рада недељом. 

"У трговинама и тржним центрима највећи промет је управо викендом. Потрошачи 
би сигурно били незадовољни, јер су навикли да тада иду у куповину, а током радне седмице 
често немају ни времена. Поједини трговци су због тога прилагодили пословање и не раде 
понедељком", каже Ракић за "Новости". 

Како наводи Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије, њихов став је 
да трговине не треба затварати недељом. И он то поткрепљује наводима да су тржни центри 
пуни викендом и да је тада промет највећи. 

Са друге стране, Ранка Савић тврди да није тачно да би забрана значила губитак посла за 
одређени број радника, јер постоји велики мањак радника у малопродаји. Како каже, 
једини разлог отпора трговинских ланаца јесте то што викендом имају највећи профит. 

 
 

 

Министарство за рад увело клизно радно време 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је 

увело могућност промене почетка и завршетка радног времена запослених, по одобрењу 
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руководиоца, тако да радно време може почети од 7:00 до 8:30 а завршити се од 15:00 до 16:30, 
истеком осмочасовног дневног радног времена. 

Како се наводи, Министарство је први је ресор у Влади који је ради усклађивања 
приватних и пословних обавеза, а пре свега рада и родитељства, увео могућност клизног радног 
времена. 

Министар Зоран Ђорђевић навео је да Министарство желио да запослени буду 
задовољни, да могу да ускладе све своје обавезе, јер само тако ће наставити да раде са еланом, 
што веома важно јер се њихов посао односи индиректно на све грађане.  

„Истраживања су показала да су и водеће светске компаније, увођењем клизног радног 
времена ефективно смањиле непродуктиван рад, повећале задовољство запослених, смањиле 
трошкове и потребу за прековременим сатима на радном месту. Надамо се да су то само неки 
од ефеката које ћемо постићи овом одлуком“, објаснио је Ђорђевић. 
 

 

 

У Србији ‘швајцарски модел’ за пензије – предложила Влада 
Влада Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању и проследила Народној скупштини на усвајање. 
У саопштењу Владе је наведено да ће, по „швајцарском моделу“, пензије почев од 1. 

јануара 2020. године бити ускладјиване „у проценту који представља збир половине процента 
раста потрошачких цена и половине процента раста зарада, без пореза и доприноса“. 

Пензије ће се ускладјивати на основу података „органа надлежног за послове статистике“ 
о кретању просечне зараде и кретању потрошачких цена за претходних 12 месеци, почев од јуна 
претходне календарске године. 

Поред тога, Влада Србије је данас донела одлуку о отварању конзулата Србије у Бер 
Шеви у Израелу и за почасног конзула поставила Александра Николића. 

Влада је утврдила и Предлог закона о метеорологији којим се та област ускладјује с 
праксом ЕУ, и Предлог закона о предметима од драгоцених метала. 

На данашњој седници донете су и одлуке о наградама за освојене златне и сребрне 
медаље на Европском првенству у параолимпијском стоном тенису и за бронзане на Светском 
првенству у рвању. 

 
 

 

Данска фабрика у Врању: Посао за 150 радника  
"Кентаур АС" отворио је свој производни погон у врањској Индустријској зони 

Бунушевац 
ВОДЕЋИ дански произвођач професионалне гардеробе за услужне и здравствене 

делатности "Кентаур АС" отворио је свој производни погон у врањској Индустријској зони 
Бунушевац. У посао је уложено више од милион евра, а у првој фази биће запослено 150 људи, 
док је у плану отварање још додатних 200 радних места. 
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Власник и извршни директор "Кентаур групе" Бернт Дал, обраћајући се окупљенима 
рекао је да је често чуо питање зашто Врање или зашто Србија? 

- Од првог дана смо наилазили на људе који су били срдачни и који су желели да 
помогну. Разматрали смо могућност да улажемо у Хрватској, Румунији или у другим земљама, 
али у Србији су људи били другачији - рекао је Дал. - Планирамо повећање производње за 30 
одсто, а према радницима ћемо бити посебно пажљиви. 

Алан Волдби, генерални менаџер "Кентаур Балканса" рекао је да је фабрика у Врању 
савремено опремљена са 150 модерних шиваћих машина и да је постављен темељ за једну 
модерну фабрику, која ће убудуће још више напредовати. 

Церемонији отварања присуствовао је и амбасадор Данске у Србији Андерс Хогард, који 
је рекао је да је ово велики дан за све, јер ће у наредном периоду 350 људи добити посао. 

- Чињеница да су на југу Србије данске компаније запослиле више од 3.000 радника 
говори о јакој повезаности Србије и Данске - рекао је амбасадор Андерс Хогард.  

 
МАКАЗЕ НА ПОКЛОН 
УОБИЧАЈЕНО пресецање црвене врпце на званичном отварању погона у Врању било је 

мало другачије. Прилику да то ураде поред амбасадора, директора компаније и осталих 
званица имали су буквално сви присутни, који су као сувенир добили маказе и заједно 
симболично пресекли црвену врпцу. 
 

 

 

СИНОС: Утврдити критеријуме на основу којих ће се 
издвајати буџетске паре  
 
Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа упутила је 

данас писмо премијерки Србије Ани Брнабић у коме наводи да је потписала Нацрт 
медијске стратегије јер ће, како наводи, усвајањем одредаба које се односе на 
успостављање социјалног дијалога у медијској делатности и потписивање 
гранског колективног уговора знатно бити побољшан положај новинара и 
медијских радника 

СИНОС, међутим, како се наводи у том писму, има озбиљне примедбе на поједина 
решења у  овом документу. 

„За нас је неприхватљиво то што нисмо могли да добијемо одговор на питање које тело, 
на ком састанку и са којим образложењем је суспендовало Анекс којим смо предложили  
оснивање регионалних и локалних јавних сервиса и доношење закона о јавно приватном 
партнерству како би на прикладан и транспарентан начин била решена судбина „Новости“, 
„Политике“ и Тањуга. Анекс је саставни део документа који смо потписали 27. децембра 
прошле године, а мистериозно је нестао из Нацрта медијске стратегије и пре него што је из  
Брисела стигао извештај др Франческа Шакитана“, наводи у саопштењу. 

Она додаје да управо италијански експерт указује да  би оснивање регионалних и 
локалних  јавних сервиса било добро решење за Србију, уколико  за то постоје економски 
услови. 
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„Став радне групе да је то решење скупо, за нас је такође неприхватљив, посебно ако се 
има у виду да поједини приватни медији од државе добијају више новца него што је издвајано 
за некадашња јавна медијска предузећа. Највећа средства углавном се додељују  медијима који 
служе као пропагандне машине, где су плате најмање, а синдикално организовање забрањено“, 
истиче се у саопштењу. 

СИНОС не види да ће решења предложена у стратегији унапредити пројектно  
суфинансирање. 

„Сматрамо да је неопходно утврдити јасне критеријуме на основу којих ће се издвајати 
буџетске паре и да чланови конкурсних комисија не могу бити новинари, власници медија и 
представници медијских удружења јер то отвара простор за сукоб интереса и корупцију“, додаје 
председница СИНОС-а у писму премијерки. 

Истиче да је њихов став да треба прихватити препоруке из извештаја др Шакитана да се 
сви који желе да раде на медијском тржишту обавезно региструју као и да се предвиде санкције 
за оне који то не учине. СИНОС такође сматра да прихватити  једну од главних препорука из 
извештаја др Шакитана  да се усвоји Закон о власништву над медијима. 

„СИНОС очекује да ће Влада Србије приликом доношења коначних решења водити 
рачуна о јавном, а не интересима појединих групација, којима медији служе за политичке 
манипулације и лично богаћење“, додаје се у писму премијерки. 


	Министарство трговине: Забрана рада недељом (стр. 2)
	Министарство за рад увело клизно радно време (стр. 3)
	У Србији ‘швајцарски модел’ за пензије – предложила Влада (стр. 3)
	Данска фабрика у Врању: Посао за 150 радника (стр. 4)
	СИНОС: Утврдити критеријуме на основу којих ће се
	издвајати буџетске паре (стр. 4)
	Данска фабрика у Врању: Посао за 150 радника

	ПРЕС КЛИПИНГ
	СИНОС: Утврдити критеријуме на основу којих ће се
	издвајати буџетске паре
	Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа упутила је данас писмо премијерки Србије Ани Брнабић у коме наводи да је потписала Нацрт медијске стратегије јер ће, како наводи, усвајањем одредаба које се односе на успостављање социјалног дија...


