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Септембарска црна листа: Четири послодавца нарушила права 
будућих мајки 
 
На септембарској црној листи послодаваца који нарушавају права трудница и 
породиља нашла су се четири предузећа – од апотеке до угоститељског објекта. 
У сарадњи са Инспекцијом рада и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Центар за маме отпочео је месечно објављивање црних листа послодаваца који 
нарушавају права трудница и породиља. 
У септембру 2019, четири послодавца нису поштовала права својих запослених трудница или 
породиља и то: Здравствена установа апотека М здравље из Београда са пословним седиштем у 
Ресавској улици бр. 9, Ретаил цоффее д.о.о. из Београда са пословним седиштем у Булевару 
Краља Александра бр. 80, Д&W ЦОМПАНY д.о.о. из Земуна са пословним седиштем у улици 
Магистратски трг број 3, односно у Омладинских бригада бр. 1 у Београду и Бест цапитал 
комерц, предузеће за ПТУ МТП из Краљева, са пословним седиштем у Чубуковцу, у насељу 
Браће Пирић бр. 130. 
– Црну листу послодаваца објављујемо да бисмо јавности представили оне које не поштују 
законе и права трудница и породиља, као и да охрабримо маме да се боре за своја права и 
пријаве кршења истих Инспекцији рада”, изјавила је Јована Ружичић, директорка Центра за 
маме. 
Осим тога, додала је Ружичић, постоји нада да ће ова листа подстаћи послодавце у Србији да 
поштују законе и натерати да увиде да „маме нису ‘лака мета’ – и да се њихова права морају 
поштовати”. 
Центар за маме позвао је послодавце да послују у складу са законом, а оне који су се овога пута 
нашли на листи да своје пословање ускладе са позитивним прописима како се убудуће не би 
нашли на листи. Истовремено, они су позвали маме да пријаве свако евентуално нарушавање 
својих права на број 0800 300 307, где се пријављују неправилности у области рада и где 
приоритет имају труднице, породиље и родитељи уопште. 
Следећа Црна листа биће објављена у првој недељи новембра. 
 
 

 
 

Српске радне дозволе највише добијају Кинези 
Аутор: Марија Бракочевић  
 
За разлику од 2018. године када је у Србији издато укупно 8.990 дозвола за рад страним 
држављанима, до краја септембра ове године Национална служба за запошљавање (НСЗ) већ је 
обезбедила 8.914 таквих дозвола за рад странцима у земљи, чиме се сасвим приближила 
прошлогодишњем броју издатих дозвола. Две трећине странаца, њих 5.784, запослили су 
послодавци у Београду, док су остали посао проналазили код послодаваца у Новом Саду, Бору, 
Нишу, Сремској Митровици, Панчеву, Суботици, Краљеву, Чачку, Лесковцу, Крушевцу, Новом 
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Пазару… У НСЗ-у наглашавају да се не може утврдити колико странаца заиста ради у главном 
граду, јер послодавци захтев за издавање дозвола за рад подносе према свом седишту, иако 
странац ради у њиховом огранку који се налази у другом граду. Страни држављани најчешће 
имају средњу стручну спрему, а највећи број радних дозвола издат је држављанима Кине и 
Руске Федерације, потом следе Турци, Украјинци и Италијани, па држављани из земаља из 
окружења. У већем броју случајева реч је о мушким страним држављанима. 
Међутим, за запошљавање држављана Србије у иностранству највеће интересовање показују 
Словенија, Немачка и Хрватска којој су често потребни сезонски радници у туризму и 
угоститељству. У НСЗ-у додају и да су словеначким послодавцима највише потребни возачи, 
грађевински радници, вариоци и угоститељи, док Немачка углавном највише потражује возаче 
и медицинске сестре општег и педијатријског смера. 
– На основу пријављених потреба послодаваца регистрованих у иностранству (страних 
послодаваца), НСЗ је у току ове године, све до 24. септембра, спровела више поступака 
посредовања у запошљавању наших држављана за рад у иностранству. На тај начин ван Србије 
је почело да ради само 10 особа, од којих је шест нашло запослење на помоћним пословима у 
туризму сезонског карактера у Хрватској, а четворо је добило посао медицинских радника у 
Немачкој. Према осталим пријавама потребе за запошљавањем није било заинтересованих 
кандидата за посао у иностранству на оглашеним радним местима, или се није пријавио 
довољан број домаћих држављана са траженим квалификацијама – набрајају у НСЗ-у. 
У оквиру пројекта „Трипл вин”, а који заједно спроводе НСЗ, немачка организација за 
међународну сарадњу – ГИЗ и немачка Централа за рад и посредовање са странцима, у првој 
половини 2019. године запослена су 44 држављанина Србије. Ипак, постоји и одређени број 
људи који су самостално пронашли послодавца на пословима здравствене неге у Немачкој, али 
су и потписали уговоре о раду уз посредовање националних служби за запошљавање Србије и 
Немачке. Таквих држављана Србије до краја јуна ове године било је 236. 
Споразуми за запошљавање 
Билатерални споразуми о запошљавању чији је циљ да обезбеде заштиту наших држављана 
приликом запошљавања у иностранству, за сада су закључени са Немачком, Словенијом, БиХ и 
Белорусијом, а у току су преговори и са државом Катар и Малтом. Захваљујући таквим 
споразумима прописују се најмање једнаки услови рада за наше држављане са држављанима 
земље запослења, кроз регулисање бројних питања која се односе на живот и рад у земљи 
запослења. 
 
 

Грчка паралисана новим штрајком: не ради метро, железница, банке, 
телевизије 
 
АТИНА – Грчка је данас паралисана новим 24-часовним штрајком на који су позвали 
синдикати приватног и јавног превоза који се буне против нацрта закона о „дерегулацији 
тржишта рада”, реформе коју је нова влада обећала како би подстакла раст. 
То је други штрајк у седам дана против владе премијера Киријакоса Мицотакиса, која је на 
власт дошла у јулу. 
Нова влада је обећала „нову еру” за инвестиције у Грчку и раст већи од два одсто у наредним 
годинама. 
Бродови су данас остали укотвљени и не постоји поморска веза континенталног дела земље с 
егејским и јонским острвима, јер су морнари напустили пловила на позив свог моћног 
синдиката, преноси Бета. 
У Атини влада саобраћајни колапс због штрајка радника метроа, а возачи аутобуса и трамваја 
су јутрос напустили радна места. Синдикати траже „потписивање колективних уговора”. 
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Штрајку се придружила и Федерација новинара па тако Грци током 24 сата неће моћи да чују 
вести на радију или телевизији. 
Услед штрајка су данас остале затворене банке, а не ради ни железница. Железнички саобраћај 
између Атине и међународног аеродрома „Елефтериос Венизелос” неће бити успостављен до 
четвртка током ноћи. 
Конфедерација радника у приватном сектору позвала је на окупљање у центру Атине да би се 
осудило „гашење колективних уговора и гушење синдиката”. 
Према нацрту новог закона, предвиђено је да се штрајк може почети само ако за њега гласа 
више од 50 одсто присутних на скупштини синдиката. 
Синдикати се противе и закону усвојеном у августу, у сезони годишњих одмора, којим се 
„омогућава отпуштање” у приватном сектору. 
Конфедерација запослених у јавном сектору, која је спровела штрајк прошлог уторка и 
пореметила рад болница, школа и судова и на демонстрацијама окупила више од 7.000 људи, 
поново је позвала на обуставу рада. 
 
 

 
 

Мали: Суфицит буџета - за повећање плата, помоћ пензионерима и за 
инвестиције 
АУТОР: 
Бета 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали рекао је да ће суфицит у овогодишњем 
буџету бити искоришћен за повећање плата у јавном сектору, једнократну помоћ 
пензионерима и помоћ грађанима који су се задужили у француским францима, 
као и за капиталне инвестиције. 
Он је у Скупштини Србије, образлажући измене Закона о буџету за 2019. годину, Закона о 
буџетском систему и Закона о ПДВ-у, рекао да се први пут после пет година ради "позитивни 
ребаланс", односно због вишка а не мањка прихода у државној каси. 
"У првих осам месеци ове године суфицит буџета је 46,6 милијарди динара, што нам омогућава 
да помогнемо грађанима да им буде бољи стандард и да више уложимо у путну 
инфраструктуру која доприноси привредном расту и новим радним местима", рекао је Мали. 
Како је објаснио, од 1. новембра ове године плате у јавном сектору ће бити повећане од осам до 
15 одсто, а највеће повећање добиће медицинске сестре, док ће лекари имати повишицу од 10 
одсто. 
Пензионери ће, како је најавио, почетком децембра добити једнократну помоћ од 5.000 
динара, а 1. јанура пензије ће бити увећане, како се сада процењује, између 5,1 и 5,5 одсто. 
"Ребалансом овогодишњег буџета предвиђена су и издвајања за дужнике у францима јер 
желимо да помогнемо људима који су протестовали глађу из очаја", рекао је Мали и навео да је 
око 90 одсто дужника, њих 15.734. конвертовало кредит у евре. 
Вишак новца у буџету у односу на ранији план, како је додао, биће употребљен и за изградњу 
аутопутева, а највише, око 14 милијарди динара, за Моравски коридор који ће спајати коридоре 
10 и 11. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Најважнија измена Закона о ПДВ-у је, како је истакао Мали, што су предвиђене пореске 
олакшице за трошкове у изградњи аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни 
интерес, а ПДВ се неће плаћати ни на увоз робе за потребе тих пројеката. 
 

Брнабић: Реформе су успешне само ако грађани осете конкретна 
побољшања 
АУТОР: 
Бета 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је циљ свих реформи бољи и лакши 
живот грађана Србије и да су реформе успешне само ако грађани остете конкретно 
побољшање у свом животу. 
"Реформа јавне управе један је од три стуба наших реформи на путу ка Европској унији, уз 
економију и владавину права", рекла је Брнабић на скупу посвећеном јавној управи у Београду. 
Она је навела да је дигитализована јавна управа, односно електронска управа, најбољи одговор 
на питање како постићи ефикасну, транспарентну и стално доступну јавну управу. 
Према њеним речима, дигитализација јавне управе је и важан инструмент у спречавању 
корупције. 
Она је рекла да је поносна на извештај СИГМЕ (иницијатива Европске уније и ОЕЦД), према 
којој је Србија у последње две године постала лидер у региону у области пружања услуга и 
електронској управи. 
Брнабић је додала да су грађани навикли на електронску управу и да се свакодневно на тај 
начин обраћају државним органима. 
Премијерка је навела да у скорој прошлости нико није ни причао о електронској управи, 
мислећи да она није могућа. 
"Данас нас грађани критикују ако треба да неки папир однесу на шалтер, што показује колико 
смо напредовали у електронској управи", рекла је она. 
 
 

Фискални савет: Једнократна помоћ пензионерима - популистичко 
вођење политике 
 
АУТОР:ФоНет 
 
Посланици Скупштине Србије су на седници Одбора за финансије, републички 
буџет и контролу јавних средстава највише говорили о повећању зарада и 
једнократне помоћи пензионерима које су планиране ребалансом буџета за ову 
годину. Председник Фискалног савета Павле Петровић представио је оцене тог 
тела по питању ребаланса у којем се критикују мере повећања зарада и исплате 
једнократне помоћи од 5.000 динара пензионерима. 
Фискални савет критиковао је повећање зарада у јавном сектору јер је несразмерно са 
привредним растом и због тога што не постоје платни разреди, као и то што ће то повећање у 
2019. години оптерећивати буџет само један месец, а у 2020. години 12 месеци, док је када је 
реч о пензијама Савет то оценио како популистичко вођење политике. 
Петровић је изразио и бојазан да ће Закон о конверзији кредита у швајцарским францима 
донети неоправдани буџетски трошак од девет милијарди динара и Савет је изразио бојазан 
када је реч о улагању у војску и полицију. 
Стевановић: Боље да се новац уложи у привредни раст 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Посланик Странке модерне Србије (СМС) Александар Стевановић истакао је да 
Србија није профитно лице па да се хвали суфицитом, већ служи да поспеши 
живот грађана, и нагласио да је дубоко разочаран начином трошења средстава и 
да би било боље да се новац уложи у раст, којег нема без приватног сектора који 
има простора. 
Он је критиковао давања од 5.000 динара пензионерима, рекавши да је то погрешна социјална 
политика и "промашена мера", јер нико "нема појма" који су пензионери социјално угрожени и 
да се долази у опасност да се нема 10.000 за онога коме је потребно, а даје се 5.000 онима 
којима не треба. 
Посланик Српске радикалне странке (СРС) Милорад Мирчић рекао је да је повећање зарада 
исхитрено и у супротности са растом привреде и приватног сектора. 
"Ви сте повећали зараде за девет одсто, а приватни сектор има раст од четири одсто", нагласио 
је Мирчић. 
Говорећи о пензијама, Мирчић је истакао да је власт узела новац од пензионера и дали их 
"губиташима", а да сада пред изборе жели да одобровољи тај слој становништва. 
Арсић: Власт не купује политичке поене једнократном помоћи 
Посланик Српске напредне странке (СНС) Верољуб Арсић поручио је колегама "да 
не брину толико за пензионере", јер је актуелна власт пензије смањила 2014. 
године, а пензионери су своје мишљење изнели 2016. године на изборима када су 
подржали тадашњег премијера Александра Вучића, што су потврдили и 2017. 
године на председничким изборима. 
Он је истакао да власт нема потребе да купује политичке поене давањем једнократне помоћи 
пензионерима, већ да је циљ да се мало побољша њихов статус. 
Арсић је истакао да Србија као војно-неутрална држава мора да улаже у војску, а на примедбу 
да улаже више од просека у региону, Арсић је рекао да треба израчунати колико су те земље 
номинално издвојиле у претходних 10 до 12 година, па ће се видети колико Србија мора да 
уложи. 
Говорећи о увећању зарада, Арсић је питао да ли повећање плата утиче на раст домаће 
производње, а производња на раст привреде, а све то заједно на бруто-друштвени производ. 
Посланик Социјалдемократске партије Србије (СДПС) Милорад Мијатовић истакао је да је 
сагласан са доделом једнократне помоћи пензионерима и додао да ће се заложити за 
пензионери добију швајцарски модел за раст пензија, као и да је повећање плата мало, али 
изводљиво одступање, а да се зараде морају повећати да људи не би излазили из земље. 
Он је, говорећи о кредитима у швајцарским францима, нагласио да је реч о 18.000 породица 
којима је држава помогла да преживе. 
Мијатовић је скренуо пажњу на 22 милијарде динара које одлазе на казне и пенале које држава 
мора да плаћа и истакао да ће се залагати да се уведу платни разреди и да се смање намети за 
плате. 
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ЗАОШТРАВАЊЕ ШТРАЈКА Састанак здравствених радника и 
представника Владе КС ДОЖИВЕО ФИЈАСКО 
 Аваз 
 
Састанак који је одржан данас између представника штрајкачког тима здравствених радника у 
КС са представницима Владе КС завршио је без договора. 
Најављено је заоштравање штрајка, односно примање само хитних случајева у свим 
здравственим установама у Кантону Сарајево. 
Едо Селимић, председник Синдиката радника у здравству КС је за Аваз рекао да је разочаран 
коначним епилогом, а најавио је и масовне протесте. 
– У понедељак у 12 сати испред зграде Владе КС одржаћемо масовне протесте – нагласио је 
Селимић 
 

Марић: Влада Српске да до децембра усклади законе о платама и раду 
 Срна 
 
Синдикат управе Републике Српске тражи од Владе Српске да до 1. децембра усклади законе о 
платама и раду, у супротном ће покренути активност прикупљања потписа како би се о 
усклађивању закона изјашњавала Народна скупштина Српске, рекао је данас председник 
Синдиката управе Божо Марић. 
– Ми ћемо прикупити довољан број потписа, колико је законом предвиђено, и упутити их у 
Народну скупштину, како би посланици који такође примају плате из буџета дали одговор да 
ли су сви радници који примају плате у складу са Законом о платама дискриминисани јер они 
посланици имају право на плату, топли оброк, регрес, одвојени живот и све остале привилегије 
које се финансирају из буџета – рекао је Марић на конференцији за новинаре у Добоју. 
Он је навео да мора доћи до усклађивања закона о раду и платама јер тренутним решењима 
чистачица у Влади Републике Српске има примања од 450 КМ и поручио да овај синдикат 
тражи да се сваком раднику на овај коефицијент најниже плате дода износ топлог оброка и 
дванаестине регреса. 
– Од данас креће наша кампања ‘Примање није исто што и плата’ јер се десило да су кроз Закон 
о платама преиначена примања у плату – рекао је Марић и навео да је то у супротности са 
Уставом Републике Српске и Законом о раду који дефинише да радник за свој рад прима плату 
и накнаде за топли оброк и регрес. 
Он је навео да ту привилегију немају запослени у области управе, здравства, просвете, полиције 
и правосуђа, и да за ове захтеве очекује подршку више од 50.000 радника на које се примењује 
овај закон већ 12 година. 
Марић је рекао да Синдикат управе Српске поздравља најаву српског члана Председништва 
БиХ Милорада Додика за повећање плата, преноси Српскаинфо. 
– Према ономе што је изјавио Додик да ће најнижа плата са 450 КМ ићи на 600 КМ, то је 
отприлике захтев који смо тражили у претходном лобирању, тако да српски члан 
Председништва БиХ Милорад Додик није тек тако изашао у јавност, већ једноставно ми смо то 
наметнули на конгресу Конфедерације синдиката – изјавио је Марић. 
 
 

http://sport.blic.rs/autori/avaz
https://www.blic.rs/autori/srna
https://srpskainfo.com/maric-vlada-srpske-da-do-decembra-uskladi-zakone-o-platama-i-radu/

