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Синдикат правосуђа тражи извињење од Владе и парламента 
Извор: Бета  

 

Синдикат правосуђа Србије саопштио је данас да би Влада и парламент требало да упуте 

грађанима извињење за промене које спроводе у правосуђу јер су оне на штету грађана и 

само ће још више успорити његов рад.  

"Тренутна сеоба београдских правосудних органа која је у току још ће више успорити правосуђе. 
Нормализација рада, након ових паковања, препакивања, распакивања, у најбољем случају, 
може се очекивати крајем јануара. Дакле, ово ће опет довести до одлагања поступака, 
застаревања и пробијања ионако пробијених разумних рокова. Корист од правосудног 
чергарења имају једино окривљени и тужени", навео је синдикат. 
Синдикат је додао да је адаптација Палате правде завршена и да се очекује пресељење 
одређеног броја београдских правосудних органа, али да ће због мањка смештајних капацитета 
у тај објекат уместо планираних четири бити смештено чак шест правосудних органа. 
"Право питање јесте зашто се пресипа из шупљег у празно. Ниједна досадашња промена није 
побољшала ефикасност и делотворност правосуђа. Напротив, 2008. године нерешено је остало 
780.000 предмета у српском правосуђу, а после промена у виду нове правосудне мреже и 
отпуштања судија и запослених, на пример, 2012. године, остало је нерешених 3.158.400 
предмета. Када ће београдски судови коначно да се скуће и због чега Београђани нису 
заслужили нову судску зграду у којој ће бити довољан број судница како би судија могао да суди 
сваки дан, односно довољан број кабинета како би тужилац могао свакодневно да спроводи 
поверену му истрагу?", питао је синдикат. 
Из тог синдиката је оцењено да се то неће догодити никада јер се рад правосуђа заправо 
опструира годинама и то прорачунато како би грађани одустали од права и правде а кривица за 
невоље друштва била пребачена на правосуђе. 
"Незнање и лакомисленост сигурно нису у питању", додаје се. 
 

 
 

 
 

Прошле године су страдале 53 особе на радном месту: Нови закон 

увешће обавезе за послодавце али и за раднике  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Инспектори ће због прекршаја бити дужни да затворе градилиште најмање на три дана 
НОВИ закон о безбедности и здрављу на раду, који ће бити донет до краја године, тражиће већу 
одговорност послодаваца, радника и целог друшта, а инспектори ће због прекршаја бити дужни 
да затворе градилиште најмање на три дана. 
Према речима државног секретара у Министарству за рад, Ненада Нерића, и послодавци морају 
да буду уверени да је очување здравља и у њиховом интересу. 
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- Неретко, безбедност на раду не подразумева велика улагања и у земљи постоји довољно 
стручњака за ту област - рекао је Нерић. - Малим послодавцима пре отпочињања посла морају 
се пружити све информације како да обезбеде услове за здрав и безбедан рад.  
Марина Фуртула, в. д. директора Управе за безбедност и здравље на раду истакла је да је од 
2006. година 526 људи страдало на радном месту, највише у грађевинарству, а само прошле 
године 53. 
- Нови закон ће увести обавезу употребе сигурносног опасача за рад на висини, дубини и на 
енергетским објектима и тај посао ће моће да обављају само људи са лиценцом - рекла је 
Фуртула. 
Сви запослени, па и послодавци ће, према новом закону, морати да заврше обуку за употребу 
средстава за заштиту, а уводи се и обавеза израде елабората о уређењу градилишта за радове 
који трају дуже од три дана. Компаније ће морати да имају особе које се баве безбедношћу на 
раду. 
Испектори ће моћи да изричу мандатне казне без права на жалбу, а повећана је и максимална 
новчана казна са милион динара на два милиона динара.  
СУДОВИ ПРЕВИШЕ БЛАГИ 
СТЕВАН Ђуровић, в. д. директора Инспектората рада, сматра да да би прекршаја било мање да 
се закони спроводе стриктно: 
- Судови су прописали казне у износу од 246 милиона динара, а да су се строго држали прописа 
износ би био већи од четири милијарде.За непоштовање система безбедности на раду још нико 
није кажњен на максималну затворску казну од 12 година. 
 
 

 

 
 
 

Колективним уговором до минимума процеса рада 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Нацртом је прецизирано и да штрајк организује већина запослених или синдикат, а ако нема 

колективног уговора минимум процеса рада утврђује посебна стручна комисија 

Уместо послодаваца, минимум процеса рада убудуће би требало да утврђује колективни уговор, 
чиме ће допринос синдикалног деловања и, уопште, мишљење синдиката бити знатно увећани. 
Та новина унета је у Нацрт закона о штрајку, на чијим изменама се, како је потврдила Драгана 
Краљ, начелница Одељења за социјални дијалог у Министарству за рад и запошљавање, радило 
у последње две године. Нацртом је прецизирано и да штрајк организује већина запослених или 
синдикат, а ако нема колективног уговора минимум процеса рада утврђује посебна стручна 
комисија. Начелница је указала и на то да су у припреми измене Закона о социјално-
економском савету, подсетивши да је сам министар рада Зоран Ђорђевић, на иницијативу 
синдиката и Уније послодаваца Србије, донео решење о формирању радне групе за измену 
закону, која је баш јуче имала први састанак. 
– У јулу 2018. усвојене су и измене Закона о мирном решавању радних спорова. Сада је могуће 
покренути више поступака који се односе на синдикално организовање, а законским изменама 
омогућено је и да миритељ буде укључен у сам поступак колективног преговарања синдиката и 
послодаваца – подсетила је Драгана Краљ на округлом столу на тему „Синдикат у приватном 
сектору”, у организацији УГС „Независност”. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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Да се на захтев радника из области радних односа годишње обави између 7.000 и 10.000 
инспекцијских надзора потврдила је и Маја Илић из Инспектората за рад. 
– Имамо између 600 и 700 обављених надзора годишње у вези са захтевима о безбедности на 
раду. То показује да радници нису застрашени и да су предмет инспекцијског надзора и страни 
послодавци – додала је Илићева. 
Истраживање Центра за синдикализам показало је да 79 одсто запослених ћути и трпи због 
кршења својих права, јер се боји да не изгуби посао. Само осам одсто свих запослених верује да 
се у Србији поштује радно право, а више од две трећине запослених сматра да држава штити 
интерес послодаваца. Миомир Николић, генерални директор производно-пословне целине 
„Фрезенијус медикал кер”, открио је да је дуже од 20 година у приватном бизнису и да није 
осетио да га држава као послодавца више штити. 
– Пошто радим за мултинационалне компаније које познају права радника, састанци са 
синдикатима су редовни – додао је он. 
Дужност државе да прихвати критику синдиката 

УГС „Независност” залаже се за концепт достојанственог рада, ангажовање по уговору, 
пристојан и на време плаћен посао. Председник Зоран Стојиљковић сматра да синдикална 
критика мора бити оријентисана и тачна, а да држава има обавезу да прихвати критику 
синдиката. Подсећа да Србија има 2,2 милиона запослених, а са онима који су ангажовани у 
пољопривреди око 2,8 милиона запослених. То тело је, како је објаснио, подељено на три 
сектора: јавни, у којем је четвртина запослених, нову приватну привреду, где има између 35 и 45 
одсто запослених и, на крају, сферу малог бизниса-самозапослености, у којој је ангажована 
трећина радне снаге, то јест око 800.000 људи. 
 

 

 
 

Протест комуналаца 7. новембра испред Владе 
Пише: Љ. Б. 
 
Уколико се ускоро не договоре са Владом Србијом о повећању зарада, запослени у комунално-
стамбеној делатности Србије најпре ће 7. новембра организовати протест испред зграде у 
Немањиној 11, а по потреби после тога ступити и у генерални штрајк. 
– Последњих 10 година готово да није било повећања, последњих шест никаквог, а 2014. нам је 
као и свима у јавном сектору зарада смањена за 10 одсто. Када треба да се смањи плата онда смо 
део државе, када треба да се повећа онда се позива на то да нисмо буџетски корисници – каже за 
Данас председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Самосталног 
синдиката Милан Грујић. 
Преговори око повећања зараде за 70.000 запослених у овом сектору трају месецима, напомиње 
Грујић, а они су најпре тражили повећање зараде од 13 одсто. 
– Тражили смо састанак најпре са министром финансија, потом код председнице Владе која нас 
је упутила опет на Министарство финансија са којим смо имали два састанка. Иако смо тражили 
13 одсто веће зараде, рекли смо да ћемо пристати и на 10 одсто, а они су понудили 5,5 до шест 
одсто – истиче Грујић. 
Две недеље након последњег састанка, међутим, решења још нема, због чега су у Самосталном 
синдикату одлучили да 11.55 часова, 7. новембра протестују испред Владе. 
– Више од 35 одсто запослених прима основну зараду мању од минималца, а на југу и у 
централној Србији плате су између 36.000 и 40.000 динара. Надамо се договору и томе да неће 
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морати да дође до штрајка, али ако га не буде после протеста организоваћемо и генерални 
штрајк – напомиње Милан Грујић. 
 
 

Синдикат правосуђа тражи извињење Владе и парламента због 
штетних промена 
Пише: Бета 
 
Синдикат правосуђа Србије саопштио је данас да би Влада и парламент треба да упуте 
грађанима извињење за промене које спроводе у правосуђу јер су оне на штету грађана и само ће 
још више успорити његов рад. 
„Тренутна сеоба београдских правосудних органа која је у току још ће више успорити правосуђе. 
Нормализација рада, након ових паковања, препакивања, распакивања, у најбољем случају, 
може се очекивати крајем јануара. Дакле, ово ће опет довести до одлагања поступака, 
застаревања и пробијања ионако пробијених разумних рокова. Корист од правосудног 
чергарења имају једино окривљени и тужени“, навео је синдикат. 
Синдикат је додао да је адаптација Палате правде завршена и да се очекује пресељење 
одређеног броја београдских правосудних органа, али да ће због мањка смештајних капацитета 
у тај објекат уместо планираних четири бити смештено чак шест правосудних органа. 
„Право питање јесте зашто се пресипа из шупљег у празно. Ниједна досадашња промена није 
побољшала ефикасност и делотворност правосуђа. Напротив, 2008. године нерешено је остало 
780.000 предмета у српском правосуђу, а после промена у виду нове правосудне мреже и 
отпуштања судија и запослених, на пример, 2012. године, остало је нерешених 3.158.400 
предмета. Када ће београдски судови коначно да се скуће и због чега Београђани нису 
заслужили нову судску зграду у којој ће бити довољан број судница како би судија могао да суди 
сваки дан, односно довољан број кабинета како би тужилац могао свакодневно да спроводи 
поверену му истрагу?“, питао је синдикат. 
Из тог синдиката је оцењено да се то неће догодити никада јер се рад правосуђа заправо 
опструира годинама и то прорачунато како би грађани одустали од права и правде а кривица за 
невоље друштва била пребачена на правосуђе. 
„Незнање и лакомисленост сигурно нису у питању“, додаје се. 
 

 
 

Слога: Полицајац-узбуњивач из Поточара враћен па одмах удаљен с 
посла 
Пише: Бета 
 
Синдикат „Слога“ саопштио је данас да је полицајац Милан Думановић, узбуњивач против кога 
је подигнута оптужница за, како је навео, наводно откривање службене тајне у афери 
„Поточари“ 2015. године, решењем Дирекције полиције враћен на посао, али је одмах и удаљен 
из службе до окончања судског поступка. 
„Сматрамо да је овим само потврђено да су институције које би требало да штите грађане од 
бахате власти претворене у приватни ‘кадилук’, које заступају ‘страначки наиби у својим 
нибијатима’ попут министарства полиције које је у конкретном случају Думановића поступало 
по систему ‘кадија те тужи, кадија те суди'“, наводи се у саопштењу. 
Думановић који је члан синдиката полиције „Слога“ претходно је преко свог пуномоћника 
представника те синдикалне организације поднео захтев за враћање на рад, те је решење 
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Дисциплинске комисије којим је удаљен из службе поништено и враћено на поновно 
одлучивање. 
Како је у саопштењу наведено у решењу Дирекције полиције од 25. октобра 2019. године 
Думановић је распоређен у Полицијску управу Панчево – Полицијску испоставу Алибунар на 
радно место вође сектора. 
„Међутим, директор полиције уважио је и предлог начелника Одељења полиције Полицијске 
управе Панчево да се Думановић привремено удаљи из службе, наводећи да су проценили да би 
његово присуство у униформи полицијског службеника штетило интересима и угледу МУП-а и 
имало негативан утицај на запослене у колективу“, наводи се у саопштењу. 
Синдикат „Слога“ истакао је да ће наставити са подршком Думановићу, али и свим будућим 
узбуњивачима, како би се, наведено је, „отете институције вратиле у оквир правне државе и 
правда постала опипљива и доступна за поштене грађане“. 
Полицијски службеници Владан Трбовић и Милан Думановић навели су да су као полицајци, по 
усменом наређењу старешина, без легитимација и наоружања упућени на тајни задатак у 
Поточаре, 11. јула 2015. године, приликом посете Вучића комеморацији сребреничким жртвама. 
Више учесника комеморације сребреничким жртвама у Поточарима, 11. јула 2015. године, 
напало је премијера Србије Александра Вучића вербално, а онда и физички гађајући га 
камењем и флашама приликом његове званичне посете том скупу. 
Власти БиХ и даље нису никога оптужиле за тај напад. 
 
 

Синдикати Слога: Забранити рад шопинг молова недељом, увести 
грчки модел радног времена 
Пише: Бета 
 
Удружени синдикати Србије Слога саопштили су данас да се залажу за забрану рада великих 
трговинских центара и шопинг молова у Србији недељом због „све лошијег положаја радника“ и 
злоупотребе рада недељом „која је постала правило“. 
„Сматрамо да би држава требало да законом пропише радно време слично оном у Грчкој, које 
би се завршавало суботом поподне и трајало до понедељка ујутро, првог радног дана седмице“, 
наводи се у саопштењу. 
Синдикати су истакли да треба поштовати и инвеститоре који су уложили новац у пословање, 
али да треба поштовати и раднике који су „у већини и њихово право на одмор викендом у кругу 
породице, на начин како то они желе“. 
„Свако даље заговарање или наметање рада недељом као обавезу само ће наставити даље 
урушавање права запослених и њихово презадуживање промовисањем ‘купохиличарских’ 
вредности, посебно код младих генерација“, оцењено је у саопштењу. 
Како су саопштили, уколико држава не буде имала слух за хитно решавање тог проблема, Србију 
чека „тотално уништање породице као институције и све већа економска зависност од ‘милости 
крупног капитала'“. 
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Месечно половина грађана Србије у просеку уштеди 4.771 динар 
Аутор:Бета  
 
Половина грађана Србије има неки вид штедње, а месечно у просеку уштеди 4.771 динар, колико 
и прошле године, показало је истраживање Ерсте групе о штедним навикама које је данас 
представљено. 
Генерални директор агенције ИМАС Интернешенел која је спровела истраживање Ансгар Лонер 
је рекао да је сталном порасту у протекле три године број грађана који успевају да "са стране" 
ставе нешто веће износе, тако да 25 одсто испитаника месечно сачува од шест до 20.000 динара, 
што је четири одсто више него прошле године и 11 одсто више него 2016. године. 
Штедњу сматра важном две трећине испитаника, а нешто више од трећине веома важном, а 
најзачајнија је грађанима који имају између 30 и 49 година. 
"Приближно једна трећина грађана, њих 31 одсто, задовољна је сумом коју тренутно може да 
издвоји за штедњу", рекао је Лонер и додао да је задовољство износом штедње у благом порасту 
у протеклих већ пет година јер је 2015. удео задовољних испитаника био 18 одсто. Износом који 
ставе "са стране" није задовољно 43 одсто штедиша, четири одсто мање него прошле године. 
По речима Лонера 25 одсто испитаника се изјаснило да им се финансијска ситиација 
побољшала у последње две, три године, што је четири процента више него прошле године и 14 
одсто више него 2016. године. Заинтересованост грађана за штедне производе банака и других 
финансијских институција већа је за девет процената него прошле године, а предњаче орочена 
штедња, штедња по виђењу и животно осигурање. Удео оних који готовину чувају код куће или у 
сефу је на најнижем нивоу у протеклих седам година и износи 23 одсто, дупло мање него 2013. 
године. 
Када је реч о мотивацији за штедњу, стварање финансијских резерви за хитне случајеве је и 
даље најчешћи мотив, ког је навело 73 одсто испитаника, седам процената више него претходне 
године. На другом месту су мање и веће набавке и реновирање, за које се изјаснило 32 процента 
испитаника, шест одсто више него 2018. године. 
Уколико би се на рачуну испитаника изненада нашло 30.000 динара, њих 82 одсто би део тог 
износа ставили на свој текући рачун, у штедњу по виђењу или неку врсту орочене штедње. 
Сваки четврти би добијени новац у целости одмах потрошио, а њих 14 одсто би читаву суму 
"оставило са стране". 
Приближно три четвртине анкетираних грађана изјавило је да је сума коју су успели да уштеде у 
протекле две до три године иста или виша. Они који су сачували мање него претходних година, 
као главне разлоге за то наводе ниже укупне приходе домаћинства, повећање трошкова живота, 
као и веће трошкове за лечење, односно негу старих. 
Истраживање је спроведено у септембру, а анкетирано је око 500 грађана. Директор 
Регионалног центра Нови Сад у Ерсте банци Нино Стамески је рекао да просечни штедни улог у 
тој банци када је у питању орочена штедња износи око 26.300 евра. Код штедње у динарима 
просечни орочени депозит је око 737.000 динара. Старији од 50 година и даље чине највећи 
удео штедиша те банке са ороченом уштеђевином, више од 65 процената, а удео младих до 20 
година је 6,2 процента. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Просечна плата 16.000 динара краћа од потрошачке корпе 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
НОВИ САД: Како с примањима која се месечно слију у неко домаћинсто прегрмети месец, 
распоредити новац и платити све трошкове – за многе је питање својеврсне финасијске 
гимнастике у којој се новац којим се располаже растеже на много начина. 
Каква год да се рачуница изводи, онима који имају просечне зараде или зарађују мање од 
просека, увек недостаје новца за подмиривање основних животних потреба, а о неким другим и 
већим издацима тешко се може говорити.  
Слободно се може рећи да просечна примања запослених у Србији нису довољна да би се 
подмирили трошкови просечне потрошачке корпе, као и да минимална зарада није довољна да 
се изједначи с трошковима минималне потрошачке корпе. Подмиривање тих трошкова – а реч 
је о основним потребама – који се сваког месеца морају платити, не пада лако ни онима који 
зарађују више од просека, а камоли онима који зарађују мање, а њих је у Србији несумњиво 
више. 
Зато је решење за многе породице то што се приходи које домаћинство месечно оствари 
сабирају или се живи на рате, картице и уз кредите па се ипак некако плате основни трошкови – 
становање, храна и пиће, телефони, одећа, обућа... 
Наиме, просечна јулска зарада у Србији била је 55.042  динара, а истог месеца просечна 
потрошачка корпа вредела је 71.352 динара, односно за подмиривање трошкова те корпе онима 
који зарађују просечну плату недостајало је око 16.000 динара. Ипак, могло би се рећи да је овог 
јула запосленима с просечним примањима било лакше да подмире трошкове просечне 
потрошачке корпе него истог месеца прошле јер је просечна зарада сада већа за око 6.000 
динара, док је за просечну потрошачку корпу потребно око 400 динара више него лане у јулу. 
Наиме, сада је за подмиривање трошкова просечне потрошачке корпе потребна 1,3 просечна 
зарада, а лањског јула 1,4, која је тада била је 49.202 динара, док су трошкови просечне 
потрошачке корпе износили  70.957. 
Још је теже да прегрме месец онима који зарађују минималац јер су њихова примања у јулу 
била 28.585 динара, односно готово упола мања од просечне зараде у републици па је за 
подмиривање трошкова просечне потрошачке корпе требало и више од 2,5 минималне зараде. У 
јулу ове године минимална потрошачка корпа била је „тешка” 36.993 динара, а лане 36.813, па 
рачуница каже да је за подмиривање минималне потрошачке корпе у јулу ове године било 
довољно 0,67 просечних зарада, док је за покриће минималне потрошачке корпе у јулу прошле 
године било потребно 0,69 просечених зарада. 
За образовање мање од једног процента 
У јулу ове године најмање новца из кућног буџета издвојено је за образовање, а проценат је 
мањи од један одсто – односно у просечној потрошачкој корпи издатак за те намене износио је 
0,67 одсто, а у минималаној 0,34. 
Када се проценти искажу у новцу, то значи да су трошкови образовања у просечној потрошачкој 
корпи у јулу били 477 динара, а у минималној 123,5. Слично је било и у јулу прошле године – 
извадајања на име образовања су иста у процентима, али се мало разликују у новцу јер је у 
просечној потрошачкој корпи тада издвојено 435 динара, а у минималној 124.     
И док су се просечна зарада и висина трошкова у обе потрошачке корпе последњу годину 
мењали, нема никавих промена око тога који су трошкови највиши и на име којих је потребно 
издвојити највише новца и у просечној и минималној потрошачкој корпи. Наравно, то су 
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издвајања за храну, пиће и становање, и када се саберу, премашују 50 одсто укупних месечних 
захватања. 
Тако је у јулу ове године на име трошкова за храну и безалкохолна пића у просечној 
потрошачкој корпи било потребно око 37,4 одсто, или нешто више од 26.500 динара, а у 
минималној око 44 одсто, или око 16.300, а следе трошкови становања – 20,2 и 19,6 одсто, 
односно 14.400 и 7.200 динара. На трећем месту су издаци за дуван и алкохолна пића – девет 
одсто, или 6.400 динара, и 8,22 одсто или 3.040 динара. 
  
 

Дуже од деценије посао чекају 9.872 Војвођана 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: На крају прошлог месеца на евиденцији незапослених у Војводини било је 101.159 
лица, што је 15.159 мање него на крају јануара. 
Наиме, на крају јануара ове године у Војводини је било 116.793 незапослених, а подаци НСЗ-а 
показују да их је у протеклих девет месеци до посла дошло 15.159. Када се број незапослених у 
Војводини на крају септембра пореди с крајем августа ове године, за месец дана посао је добило 
1.659 људи. 
У првих девет месеци ове године највише радника запослено је у Јужнобачкој области, тако да је 
она на крају прошлог месеца на евиденцији незапослених имала 32.379 лица, а на почетку 
године 37.176, што значи да је посао добило 4.796 људи. Јужнобачка област је у истом периоду 
смањила број незапослених за 2.725, па их је на крају септембра на Бироу рада било 20.340, а 
првог месеца ове године 23.065. У Западнобачкој области истовремено је запослено 2.396 људи: 
на крају прошлог месеца било је 11.800 незапослених, а на почетку године 14.196. У Сремској 
области за девет месеци ове године посао је добило 2.083 људи, те их је крају септембра на 
евиденцији НСЗ-а било 13.730, а на почетку године 15.813. 
До већег запошљавања у првих девет месеци дошло је и у Средњобанатској области. Посао је 
добило 1.619 радника: на крају прошлог месеца на Бироу рада било је 9.173, а на почетку године  
10.792. Најмање запослених у првих девет месеци, по подацима НСЗ-а, било је у 
Севернобанатској области – 747 радника, па их је на крају септембра на Бироу било 6.919, а на 
почетку године 7.666. Испред те области по броју радника запослених за првих девет месеци је 
Севернобачка, где је до посла дошао 791 радник – на крају прошлог месеца било је 7.294 
незапослених, а на почетку године 8.085. 
На крају прошлог месеца – а то су подаци који се већ месецима понављају – у многим 
војвођанским областима на евиденцији незапослених било је више лица без квалификација 
него квалификованих. Тако у Севернобачкој и Севернобанатској области на Бироу рада и даље 
има више лица без квалификација него оних с њима, док је ситуација у Средњобанатској, 
Јужнобанатској, Јужнобачкој и Сремској области боља, али и у њима је велики број 
незапослених који немају квалификације. 
Од укупно 101.635 лица који су на крају прошлог месеца била на евиденцији незапослених у 
Војводини, њих 9.872 је било старости од 60 до 65 година, 13.889 је имало од 55 до 59 година, а 
12.939 између 50 и 54. Осим њих, на евиденцији је 11.768 лица старости од 45 до 49 година, 
затим 11.940 оних који имају између 40 и 44, као и 11.365 старих од 35 до 39 година. На 
војвођанском Бироу рада има и 10.320 незапослених старих од 30 до 34 године, 9.555 оних 
између 25 и 29 година, као и 6.541 лице старо од 20 до 24 године. Међу незапосленима на крају 
прошлог месеца било је и 3.446 старих од 15 до 19 година. 
Свака пета новчана накнада у Војводини 
У Србији 35.336 незапослених примају месечну новчану накнаду, а у Војводини их је на крају 
прошлог месеца било 7.729. Највише незапослених који примају новчану накнаду има на 
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евиденцији у Новом Саду – 2.448, затим у Сремској Митровици – 1.309, Панчеву – 939, Сомбору 
– 937, Зрењанину – 760, Кикинди – 509, Суботици – 504 и Вршцу – 323. 
На војвођанској евиденцији незапослених на крају септембра 12.508 лица на посао је чекало 
дуже од деценије, док посао од осам до десет година тражи 5.516 људи. Од пет до осам година 
посао у Војводини тражи 11.461 лице, од три до пет година њих 11.610, а од две до три године 
7.835. Једну до две године посао је на крају септембра тражило 13.530 незапослених. Од девет до 
12 месеци у Војводини на посао чека  6.254 незапослена, а од шест до девет месеци њих 7.479. Од 
три до шест месеци посао у Војводини тражи  9.309 лица, а до три месеца њих 16.133. 
 

 

 
 
 

ТРАЖЕ РАДНИКЕ ЗА ПОСАО У НЕМАЧКОЈ А НЕМАЈУ ДОЗВОЛУ ЗА 
РАД Фирма из Сомбора у огласу навела услове, али прикрила 
послодавца 
Извор:Нова Економија, Радник.рс  
 
Фирма Про Драгон-информер из Сомбора на свом сајту и Фејсбук страни објављује огласе за 
посао за негу старих лица у Немачкој иако се не налази на списку фирми које имају дозволу 
Министарства за рад за посредовање у запошљавању радника, објавио је портал "Радник.рс". 
Како се наводи, инспекција рада је по пријави тог портала спровела надзор у овој фирми и 
утврдила неправилности, али ова фирма је и након тога наставила да објављује сличне огласе за 
посао. 
У огласима није наведено ко ће бити послодавац у Немачкој ком ће кандидати бити упућени 
или код кога ће радити. У неким огласима је наведено да је период рада осам недеља (56 дана) 
или више (12 недеља), као и да је обезбеђен смештај и организован превоз. Као један од услова 
је наведено и поседовање пасоша Србије, Европске уније или Босне и Херцеговине. 
Фирма Про Драгон-информер основана је у Сомбору 2015. године, а тренутно њен једини 
власник и законски заступник је Кристијана Сабо.  
Оно што је проблематично у вези са наведеним огласима за посао је, пре свега, то што се ова 
фирма не налази на списку агенција за запошљавање које објављује Министарство за рад. 
Пословима запошљавања, према Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
баве се агенције за запошљавање и оне у складу са законом могу да обавештавају кандидате о 
могућностима и условима запошљавања, као и да посредују у запошљавању у земљи и 
иностранству. Дозволу за рад агенцијама издаје Министарство за рад и оно може агенцијама, 
уколико утврде неправилности, одузети дозволу. 
Портал "Радник.рс" то јест удружење грађана "Радник" поднело је пријаву инспекцији рада 
тражећи да изврши надзор у фирми Про Драгон-информер јер објављује огласе за посао у 
иностранству, а не налази се на списку агенција које имају дозволу за посредовање у 
запошљавању. 
"Радник.рс" добио је у септембру обавештење од инспекције да је надзор спроведен 26. августа 
2019. године, да су утврђене неправилности и предузете мере за њихово отклањање. 
Међутим, у обавештењу које је инспекција рада доставила порталу није наведено које 
неправилности је инспектор констатовао, које мере су предузете против послодавца, као ни да 
ли је "Про драгон-информер" кажњен због утврђених неправилности. 
"Радник.рс" је упутио ова питања Министарству за рад, али одговор до краја рада на овом 
чланку није добио. Одговор нису добили ни од сомборске фирме "Про Драгон-информер". 

http://www.radnik.rs/2019/10/oglas-za-posao-u-nemackoj-firma-bez-dozvole-za-zaposljavanje/
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