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Мартиновић (НСЗ): У Србији без посла 500.000 радно способних 
 

У Србији је тренутно без посла око 500.000 радно способних грађана, што је најнижа стопа 

незапослености икада забележена, изјавио је данас директор Националне службе за 

запошљавање Зоран Мартиновић. 

 

Пише: Бета  

Наводећи да је средином 2014. године у Србији било скоро 750.000 незапослених, Мартиновић 

је новинарима после састанка са директорима дирекција НСЗ рекао да постоје „позитивна 

кретања на тржишту рада“. 

„Око 122.000 лица је у 2019. години укључено у програме и политике запошљавања, а 20.000 

њих у одговарајуће финансијске подстицаје, програме обука, образовања, стручне праксе и 

јавне радове“, навео је Мартиновић. 

Додао је да је у разговору са директорима свих дирекција НСЗ у Србији најављено да 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања креира национални акциони 

план запошљавања за 2020. годину. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић казао је да је за 

мере запошљавања у буџету Националне службе за запошљавање опредељено 3,7 милијарди 

динара а у буџету министарства, 550 милиона. 

„На бироу је 2006. године било 913.293 незапослених а 2018. око 500.100. Грађани треба да 

имају већу сигурност тога да ће брзо доћи до посла а главни проблем јесте непокретљивост у 

оквиру занимања“, навео је министар. 

Он је најавио да ће наредне године нагласак бити на контроли преквалификација али и 

запошљавању особа са инвалидитетом и Рома. 

„Директори у припреми акционог плана треба да анализирају шта су потребе тржишта, да иду 

до компанија и виде шта је тренутна потреба“, додао је Ђорђевић. 
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Увећање пензија и минималца неће битно побољшати стандард најсиромашнијих 

 
 
Најављена поскупљења прогутаће повишице 
 

Пензионери са најнижим примањима, а њих је више од 20 одсто, готово да неће осетити 

благодет нове повишице од око 5,4 одсто, јер ће најављена поскупљења „појести“ износ од око 

500 динара на колико могу да рачунају ако су им садашња примања мања од 15.000. 

 

Пише: М. Н. Стевановић   

Неће много боље да прође ни половина од укупно 1,7 милиона пензионера који примају мање 

од 25.000 динара, јер ће се процењених мало више од 1.000 динара повећања, делимично 

истопити пред налетом увећаних рачуна. 

Уз то, раст пензија очекује се од јануара, док су увећане цене кренуле већ од прошлог месеца. 

Ништа боље од пензионера неће проћи ни запослени, поготову они са најнижим примањима, 

јер је вредност минималне потрошачке корпе знатно изнад износа минималне зараде коју у 

Србији прима 350.000 запослених или више од 13 одсто од укупног броја пријављених 

радника. То што се „минималац“ пење на 30.000 неће много да ублажи стање јер и сада 

трошкови премашују плате. 

– Имамо тип власти која не жели да се обавеже и учини одговорном, него је све поклон. И тај 

минималац који је утврђен, није приказан као резултат борбе синдиката и притисак јавности, 

него као испуњено обећање које је Вучић изнад свих процедура дао још пролетос. Али, ми смо 

пре тога, код прошлогодишњег усаглашавања, имали обећање да ће минималац у наредне две 

године стићи минималну корпу, а сада немамо ни то, више се не помиње – каже за Данас Зоран 

Стојиљковић, председник УГС „Независност“. 

Он додаје да бар до избора најављена поскупљења неће битно утицати на повећање трошкова 

живота јер верује да ће се наставити политика задржавања инфлације и цене колико-толико 

држати под контролом. 

Ипак, оно што је већ реалност, стиже преко обрачуна за струју, која од 1. децембра поскупљује 

за 3,9 одсто. То, међутим, није износ за колико ће бити увећан рачун, јер на основну цену треба 

додати порез и акцизу, па ће, према рачуници Центра за потрошаче Форум из Ниша, у 

коначном збиру енергија бити скупља за 7,5 процента. 
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Како се просечан рачун креће од 2.500 до 3.500 динара, са новим ценама износиће од 180 до 

260 динара више, плус још 30 динара за колико је (са 225 на 255) повећан издатак за јавни 

сервис. Због тако формиране цене представник Форума у Савету за заштиту потрошача – 

крајњих купаца електричне енергије при ЕПС-у, Јован Јовановић поднео је оставку јер то јавно 

предузеће није испоштовало законску обавезу према којој је од тог саветодавног тела требало 

да тражи мишљење пре него што је предложена нова цена. 

– Практично ће држава помоћ од 5.000 динара колико је исплатила пензионерима, узети назад 

кроз поскупљења, а при том ће још да тврде како подижу стандард грађана. Када је струја у 

питању, позивају се на то да је цена код најнижа у Европи, што није тачно. Манипулише се 

тарифним системом који је тако формиран да дискриминише мале потрошаче – каже 

Јовановић за Данас. 

Осим струје и ТВ претплате, становнике престонице чекају додатни трошкови јер је систем 

обједињене наплате комуналних услуга, „Инфостан“, већ од овог месеца увео нову ставку у 

обрачун – 130,68 динара која ће се плаћати београдском Водоводу на име „погонске 

спремности система“, шта год то значило. 

Очекује се и да ће градске власти ускоро да одобре нове цене испоручене воде, јер је захтев за то 

већ поднет. Такође, од наредног месеца је скупљи и одвоз смећа који је са 5,13 динара по 

квадрату поскупео на 5,64 или око 25 динара више за просечан стан од 50 квадрата. 

Спин бригада 

– Наш председник је шеф „спин бригаде“ која објави резултате али не каже и другу страну. 

Пример је када падне незапосленост на испод десет одсто а не каже се да ћемо са овом стопом 

рађања и миграције решити проблем незапослености и без интервенције и без страних 

инвеститора који се доводе уз субвенције, ослобађање разних обавеза и обећање да ће плате 

бити минималац плус 20 одсто – каже Зоран Стојиљковић. 

 

 

Нова ставка увећава рачун „Инфостана” 

„Водовод” увео „погонска спремност система” у износу од 130,68 динара коју ће плаћати сви без 

обзира на потрошњу. – Од јануара скупље сакупљање, одвожење и одлагање смећа 

 

Аутор: Бранка Васиљевић  

 

Уз поскупљење струје и ТВ преплате, што ће додатно оптеретити буџет свих грађана Србије, 

Београђанима ће се увећати и рачуни за „Инфостан”, и то због воде и смећа. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/965/Branka-Vasiljevic
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На заједничким признаницама „Инфостана” рачуни за хладну воду „обогаћени” су новом 

ставком  – погонска спремност система. Она износи 130,68 динара и плаћају је сви потрошачи 

одврнули славину у току месеца или не. И то од 1. октобра. Измена цене одвоза смећа ступа на 

снагу 1. децембра. Том ставком зачињени рачуни корисницима услуга „Инфостана” којих има 

око 705.000 на адресу ће доћи почетком следеће године. 

Зашто су се надлежни одлучили на измене ценовника услуга, објашњавају у ЈКП „Градска 

чистоћа” и ЈКП „Водовод и канализација”. 

– Цена за сакупљање, одвожење и одлагање смећа за домаћинства износиће 5,64 са ПДВ-ом, по 

метру квадратном стамбеног простора, у односу на досадашњих 5,13 – кажу у „Чистоћи”. 

То, практично, значи да ће цена услуге одвожења смећа за стан од 60 квадрата, на територији 

десет београдских општина које су у надлежности ЈКП „Градска чистоћа”, износити 338,4 

динара, односно рачун ће бити већи за 30,6 динара у односу на претходни. Последња корекција 

цена извршена је пре четири године, тако да је било неопходно да се цена пружања услуга 

одвожења смећа усклади са растом цена на мало и инфлације, истичу у „Чистоћи”. 

– Реч је о минималном повећању цене, упркос чињеници да је од 2015. године до данас дошло 

до значајних повећања трошкова у смислу повећања интензитета рада на сакупљању и 

одвожењу отпада, проширењу обима посла, повећању цене горива, резервних делова и услуга 

одржавања средстава за рад и механизације. Услуга одвожења смећа је и даље најјефтинија 

комунална услуга коју грађани плаћају у систему обједињене наплате „Инфостана”, а од 

изузетног је значаја за функционисање града. Такође, цене услуга „Чистоће” су убедљиво 

најниже у региону, али без обзира на то стално се ради на унапређењу процеса рада и увођењу 

савремене механизације – наводе у „Чистоћи”. 

Ова одлука донесена је пре неколико дана на седници Надзорног одбора „Чистоће”, а затим 

упућена кабинету градоначелника где је и усвојена. 

Одлука ступа на снагу 1. децембра тако да потрошачи нови износ могу очекивати на јануарском 

рачуну. 

Већ од 1. октобра грађани плаћају рачун „Инфостана” више јер им је у оквиру ставке „хладна 

вода” нова услуга „погонска спремност система” у фиксном износу од 130,68 динара. Он се 

обрачунава без обзира на количину утрошене воде. 

Многе суграђане изненадило је увођење ове ставке јер није јасно откуда одједном потреба да 

„систем буде стално спреман”. Читаоци који су нас звали кажу да је увођење ове ставке само 

начин да се повећа цена воде и да их ова одлука подсећа на ону коју је пре неколико година 

увела „Електродистрибуција”. 

У „Водоводу” објашњавају да увођење ове ставке има своје оправдање. 
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– На основу Закона о комуналним делатностима и Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији 

воде, ми имамо обавезу да свим корисницима обезбедимо непрекидно снабдевање здравствено 

и хигијенски исправном водом за пиће у довољним количинама и у предвиђеним притисцима, 

без обзира на то да ли постоји или не постоји потрошња воде – кажу у ЈКП „Водовод и 

чистоћа”. 

Ову цену плаћају све категорије корисника (домаћинства, спортско-рекреативни центри и 

остали потрошачи) сваког месеца у фиксном износу. 

Цена воде остала је непромењена и за следеће категорије она са ПДВ-ом износи: домаћинства и 

спортско-рекреативни центри 56,63 динара и остали потрошачи 93,71 динара. 

 

 

КРАЋА РАДНА НЕДЕЉА ДА, АЛИ И МАЊА ПЛАТА Послодавци 

негодују, а синдикати одговарају: "Што да не - Јавор је то урадио у 

време СФРЈ и сви су били срећни" 

Аутори: Т. Ковачевић / М. Андрејић 

Мајкрософт је недавно тестирао рад од четири дана недељно, а резултати су били изненађујући 

- продуктивност радника је порасла за 40 одсто, али такав показатељ наше привреднике као да 

није импресирао. Да ли због тога што је Мајкрософт једно, а српске компаније, како кажу, 

нешто сасвим друго или због тога што би скраћивање радне недеље могло да им створи вече 

трошкове, али власници наших компанија не налазе смисао у мање рада. 

Како тврде, скраћивање радне недеље за један дан може бити добра идеја, али само уз мању 

плату. С друге стране, синдикати одговарају да је идеја о краћој радној недељи код нас поникла 

још у време СФРЈ, када Европа није ни размишљала о томе, као и да су резултати били 

импресионирајући. . 

Синдикати су "за", истиче Ранка Савић, председница АСНС. Како каже за “Блиц Бизнис”, 

скраћивање радне недеље и у бившим републикама СФРЈ али и у Немачкој показало је 

одличне резултате – било је мање одсуства, расположење радника је било боље... 

 “Примери су показивали да је то нешто што одговара радницима, што погодује њиховом 

здрављу и расположењу. Ако би се увела 4-дневна радна недеља, обим посла би остао исти, али 

би људи убрзавали рад и били агилнији да заврше све... Били би и мотивисанији, јер добијају 

три слободна дана која могу лепо да планирају и искористе, што и јесте идеал у 21. веку - да 

имамо и време за своје ужитке и трошење зарађеног”, каже Ранка Савић? 

https://www.blic.rs/biznis
https://www.blic.rs/radnici


8 

 

Наша саговорница подсећа и да је у време СФРЈ прва наша фабрика која је применила краће 

радно време била Јавор из Ивањице. 

"Они су скратили радно време, увели 6-часовни радни дан и резултати су већ тада били 

невероватни. Продуктивност је порасла за 30 одсто, смањио се број боловања...”, каже Савић. 

С друге стране, Радослав Веселиновић, власник Галеб групе каже да економског оправдања 

нема, као и да је краћа радна недеља у Србији неприхватљива и са аспекта запослених и са 

аспекта послодаваца. 

"Плата би морала да буде мања, јер није могуће да радник има исту исту зараду уколико ради 

пет дана и када ради дан мање. С друге стране, Србија је економски доста претрпела и наши 

грађани морају доста да раде да би дошли до економског статуса који би подразумевао ово што 

је тестирао Мајкрософт", каже Веселиновић. 

Драгољуб Вукадиновић, председник “Металац Групе” сећа се времена из периода санкција, 

када су, како каже, уводили четвородневну радну недељу јер нису имали посла. 

"Сада не размишљамо о скраћивању, али чак и када бих размишљао, пре бих се сложио да 

можда радни дан траје седам часова, него радна недеља четири дана”, наводи Вукадиновић, 

додајући, ипак, да сада то не би ни било потребно, јер је нормално да човек ради пет дана у 

седмици. 

 С друге стране, Афродита Бајић, власница модне куће АМЦ, не би имала ништа против. 

"Ја сам увек заговорник квалитета, а не квантитета рада. Верујем да би скраћивање радне 

недеље могло да повећа продуктивност, наравно под условом да време проведено на раду има 

пун ефекат. Краћа радна недеља могла би да донесе користи и послодавцима и запосленима, 

јер би радници били задовољни, идеје боље, а утрошак енергије мањи. Такође, запослени би 

могли да се посвете породици и деци, али и едукацији, разоноди, спорту”, каже 

саговорница "Блиц Бизниса". 

Небојша Атанацковић, сувласник АД Нафта врло би радо увео четвородневну радну недељу у 

своју фирму, али тврди да је у нашим условима, при тренутном стању привреде, у већини 

делатности то изузетно тешко примењиво. Он сматра да смо “превише сиромашни да бисмо 

размишљали о томе” и да је то више питање за велике корпорације попут Мицрософта или за 

скандинавске земље. 

“С друге стране, могуће је да то представља одређено олакшање послодавцу у смислу цене, јер 

ако за 4 радна дана постигне продуктивност на нивоу пет, у ситуацији је да плати мање. Код нас 

су плате већ релативно мале, тако да практично послодавци не би могли, при нашим 

могућностима за профит, да смање број радних сати, а да не смање и плате радницима”, истиче 

Атанацковић, и подсећа да постоје и делатности које морају стално да раде, попут бензинских 

пумпи или ресторана. 

https://www.blic.rs/biznis
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Штрајком упозорења просветни радници скрећу пажњу на проблеме 
 

Аутор: Д. Д.    

У 750 школа у Србији око 30.000 чланова Уније синдиката просветних радника Србије одржало 

је јуче од 12 до 13 часова штрајк упозорења под називом “Стоп насиљу” и уз мото “вратимо 

достојанство професији”. 

Говорећи о захтевима овог цеховског удружења, на конференцији за новинаре, испред Владе 

Србије, председница УСПРС Јасна Јанковић рекла је да они траже да надлежни предузму хитне 

мере против насиља које се из друштва прелива у школе, јер тај проблем образовне установе не 

могу саме да реше. 

- Ауторитет наставника је деградиран и ми трпимо разне врсте агресивности , како од ђака, 

тако и од њихових родитеља, те смо доведени у позицију да се морамо борити, како за лично, 

тако и за професионално достојанство - рекао је Јоца Копчић из Сремске Митровице. - Тако је и 

повод за овај штрајк догађај од пре три недеље, када је у једној основној школи на територији 

наше општине, ученик сицем од бицикла разбио главу наставнику. 

И овај пут просветни радници подсетили су и на своје незадовољство материјалним положајем 

и још једном затражили од власти хитно увођење платних разреда. 

- С овим последњим секторским повећањем у просвети, у којој је 80 одсто запослених с 

високом школском спремом, однос између најниже и највише плате неће бити ни један према 

два - рекао је Владимир Аyић, подсетивши и на то да већ пет година запосленима у просвети 

нису исплаћене ни својевремено договорене годишње светосавске награде. 

Јучерашње окупљање челника УСПРС испред Владе Србије било је прилика и да се укаже на 

проблем радника запослених на одређено време у школама, а таквих је, према њиховим 

подацима, безмало трећина. 

Огласио се и Форум београдских гимназија, истичући да подржава све активности које воде 

смањењу вршњачког насиља у школама и у друштву, али да нису учествовали у штрајку дела 

просветара јер је, како сматрају, штрајк у просвети практично обесмишљен. 

 

Већа сарадња родитеља и школа 

Форум београдских гимназија у саопштењу додаје да ће у наредном периоду упутити позив 

представницима министарства просвете и других министарстава, као и свим актерима у 
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образовно-васпитном процесу, за учествовање у трибинама и акцијама које ће афирмисати 

већу сарадњу родитеља и школа у циљу решавања проблема насиља што би, додају, уз измену 

законске регулативе могло утицати на смањење насиља. 

 

Одлуку да не учествују у штрајку који организује Унија синдиката просветних радника Србије, 

наводе у саопштењу, донели су једногласно јер сматрају да је, “услед честих штрајкова, чак и 

када су постојали начини да се проблем превазиђе мирним путем, штрајк у просвети 

обесмишљен”. 

У том форуму нису сагласни с мишљењем министра просвете, науке и технолошког развоја 

Младена Шарчевића да се насиље у претходном периоду није повећало. Наиме, Шарчевић је 

изјавио да вршњачко насиље није у порасту, него је сада видљивије, а у ФБГ кажу да се, чак и 

када би прихватили ту тезу, поставља питање зашто насиља нема мање. Сматрају да је обавеза 

и задатак сваког новог министра и његовог тима да улажу напоре у циљу смањења насиља и да, 

ако је оно исто као и у претходном периоду, то значи да модели и законске регулативе које су 

до сада примењиване нису донеле очекиване резултате због чега неопходно мењати. 

Такође, сматрају и да додељивањем статуса службеног лица проблем насиља у школама не би 

био решен јер је, како истичу, тај проблем вишеслојан и подразумева промену свести у друштву 

и односа према целокупном образовном систему. 

Иначе, јучерашњи штрајк упозорења одранизован је симболично баш 8. новембра, на Дан 

просветних радника. 

 

Послодавци ретко одобравају клизно радно време 

Запосленима који имају децу могућност да полазак и одлазак на посао ускладе с радом вртића 

и школа много би значила, али за сада је мало фирми где има расположења за то 

 

Аутор: Катарина Ђорђевић   

 

Иако је законом о раду предвиђена могућност увођења клизног радног времена, рад од куће и 

рад на даљину, што би посебно олакшало живот запосленима с децом, пракса говори да је мали 

број послодаваца расположен да својим радницима омогући усклађивање рада и родитељства. 

Истраживање Министарства без портфеља задуженог за демографију и популациону политику 

и Републичког завода за статистику, показало је да сваки трећи послодавац одобрава 

прерасподелу радног времена, сваки пети дозвољава клизно радно време, а 90 одсто 

послодаваца не дозвољава рад од куће. Студија у којој је учествовало 330 послодаваца с више 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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од 126.000 запослених и спроведена уз подршку Привредне коморе Србије показала је да од 

разних видова флексибилног радног времена, послодавци најчешће дозвољавају замену смене. 

С друге стране, резултати ове студије говоре да запослени родитељи највише преферирају 

клизно радно време, које би им омогућило да почетак и крај радног времена померају у складу 

с породичним обавезама. Наиме, радно време највећег броја приватних и државних фирми 

најчешће се не поклапа с радним временом вртића и школа, па су родитељи принуђени да 

оставе дете у школском дворишту да чека почетак наставе или њихов повратак с посла и 

неколико сати након завршетка часова. Ако се има на уму да преко две трећине запослених у 

државној администрацији чине жене и да се у најнезавиднијем положају налази око 130.000 

самохраних родитеља и да по слову Породичног закона дете млађе од десет година не би смело 

да буде у кући само дуго времена, онда је јасно да је неопходна помоћ државе у усклађивању 

рада и родитељства. 

Све су то били разлози због којих је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања одлучило да од 1. новембра одлучило да својим запосленим радницима омогући 

флексибилно радно време и предложило осталим министарствима да следе њихов пример. 

Како наглашавају у овом министарству, измене у распореду радног времена ступиће на снагу 

када почне примена електронског система евиденције присуства запослених и осталих радно 

ангажованих путем идентификационих картица, а министарство наставља да функционише у 

оквиру радног времена државне управе – од 7,30 до 15,30 часова. „Руководиоци 

организационих јединица Министарства могу да одобре својим запосленима клизно радно 

време, које може почети у интервалу од 7,00 до 8,30 часова и завршити се у интервалу од 15,00 

до 16,30 часова, истеком осмочасовног радног времена, под условом да се у свакој ужој 

организационој јединици обезбеди континуирано обављање послова у периоду од 7,30 до 15,30 

часова”, истичу представници Министарства рада. 

На питање због чега је министар рада донео ову одлуку и да ли је том предлогу кумовала 

чињеница да се радно време већине жена запослених у државној администрацији не поклапа с 

радним временом школа и вртића, а сва истраживања која су рађена у нашој земљи говоре да 

су жене те које децу воде у школу и сачекају после ње, представници Министарства рада кажу: 

„Овакав распоред радног времена уводи се због усклађивања приватних и пословних обавеза, а 

пре свега породичних обавеза, односно усклађивања рада и родитељства, као и боље 

организације посла у овом министарству. Наиме, потребе посла у највећем броју 

организационих јединица понекад захтевају да запослени остану да раде после 15,30 часова, а 

због завршетка започетог и неодложног задатка, односно хитних послова. Такође се појављују 

и случајеви када је потребно да запослени одређени задатак, односно своје послове заврши или 

припреми до почетка радног времена. Овим распоредом смањиће се потреба за прековременим 

радом, а почетак и завршетак радног времена прилагодиће се лакше потребама посла у оквиру 

осмочасовног дневног радног времена. Иначе, подаци говоре да жене чине 63 одсто запослених 
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у Министарству рада – од 464 особа које се налазе на платном списку ове државне установе, 

293 су жене. 

У Министарству подсећају да се Конвенцијом Међународне организације рада број 156 о 

једнаким могућностима и третману за раднике и раднице, коју је Србија ратификовала, између 

осталог, утврђује да су проблеми радника с породичним обавезама аспекти ширих питања која 

се односе на породицу и друштво, о којима треба водити рачуна у националним политикама. 

 

Минималну пензију примају 3.553 пољопривредника 

Од укупно 178.532 пољопривредна пензионера, жена има 119.052, односно око 67 одсто 

 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић  

 

Свака трећа житељка руралних средина старија је од 65 година, а више од половине њих не 

уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, речено је на скупу поводом 

Међународног дана жена са села. 

Овај податак отворио је питање од чега те жене живе када више немају снаге да раде сеоске 

послове, с обзиром на то да нису барем 15 година себи уплаћивале стаж, јер је толико 

минимално потребно за остваривање права на пензију. Истовремено, 60 одсто средовечних и 

младих припадница лепшег пола је неформална радна снага на селу. Подаци потврђују и да су 

свега 17 одсто жена власнице имања, што значи да тај мали проценат може да рачуна једино на 

то да ће, уколико у старости не буду имале других прихода, ту земљу продати или је дати неком 

другом да је обрађује. 

Оне ретко иду на одмор и за њих нема боловања. Проблем је што већина њих нема здравствено 

осигурање због тога што не могу да га плаћају. 

На питање колико је уопште регистровано жена са села које себи уплаћују доприносе, у ПИО 

фонду одговарају да од укупно 178.532 пољопривредна пензионера, жена има 119.052, односно 

око 67 одсто. Тај број се из године у годину смањује, истичу у пензијском фонду и додају да до 

испуњења услова за пензију ове жене уплаћују доприносе по решењу и задужењу Пореске 

управе. 

Просечан број година коришћења старосне пензије жена пољопривредних пензионерки којима 

је право престало због смрти износи 20 година, а у случају коришћења инвалидске пензије 13 

година. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Просечан стаж жена земљорадника које су оствариле право на старосну пензију је17, док је у 

случају инвалидске пензије 14 година. 

Пољопривредну пензију најдуже – 35 година – прима пензионерка која је прву инвалидску 

пољопривредну пензију примила 1986. године. 

Статистика ПИО фонда каже да су у августу ове године пензију од 5.000 динара, колики је 

минималан износ, примала 3.553 пољопривредника, док свега њих 40 прима од 55.000 до 

76.000 динара. 

Међу њима нема оних с пензијама већим од 120.000 динара. Главни разлог због којег се 

смањује број оних који на овај начин штеде за старе дане је тај што пензију или не дочекају, 

или им је она на крају толико мала да им се не исплати да уплаћују доприносе. 

 

Један од начина повећавања финансијске сигурности у старости је да се дуже ради 

Људи раде дуже пред пензију него иначе 
 

У 2018. години стопа запослености мушкараца и жена старости од 55. до 64. године била је 

виша од просечне стопе за све одрасле мушкарце и жене у Европској Унији, 65 одсто за 

мушкарце, а за жене 52, преноси Еуростат. 

 

Пише: Миља Гогић  

Најупечатљивији аспект је брз темпо којим су стопе запослености за особе старије од 64 године 

порасле између 2003. и 2018. 

Ово је посебно запажено у односу на расту и удео жена на послу. 

Између 2003. и 2018. године, стопа запослености ове старосне групе пове авала се у свим 

државама чланицама ЕУ осим Грчке. 

У Словенији и Бугарској стопа запослености за људе од 55. до 64. године удвостручила се у овом 

периоду, а у Словачкој је још бржи пораст (2,2 пута ве а). 

У Шведској, Немачкој и Данској је 2018. године стопа запослености код људи старости између 

55. и 64. године била већа од 70 одсто. 

Насупрот томе, у седам држава чланица Европске уније, тачније Малти, Пољској, Словенији, 

Румунији, Хрватској, Грчкој и Луксембургу, стопе запослености за исту старосну групу биле су 

мање од 50 одсто. 
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                      Фото: Еуростат 

Према истраживањима Еуростата, један од начина повећавања финансијске сигурности у 

старости је да се дуже ради. 

Старији људи који одлажу одлазак у пензију зарађују више новца, акумулирају додатна 

пензијска права и на тај начин штеде део зараде и преусмеравају на приватни пензијски план. 

Иако је низак, расту и удео становништва у ЕУ од 65. до 74. године старости, наставио је да 

ради. 

Током 2018. године запослено је више од једне четвртине (26 одсто) ове старосне групе у 

Естонији, док су стопе ве е од 15 одсто забележене у Румунији, Литванији, Португалу, Великој 

Британији, Ирској, Шведској и Летонији. 

Рудари Трепче ступили у штрајк 
 

Рудари Металуршког комбината Трепча у Митровици започели су у понедељак штрајк, јављају 

приштински медији и наводе да је повод томе чињеница да им није исплаћена октобарска 

плата као и лоши услови рада. 

 

Пише: Бета 

То је за радио Слободна Европа изјавио Гани Османи из Синдиката радника овог предузе а. 

„Рудари штрајкују. Постоје три главне тачке или захтеви рудара. Плате треба да буду испла ене 

до 11. новембра, а ми још увек нисмо примили плату, храна је веома лоша, док рудари нису 

добили радне рукавице чизме „, изјавио је Османи. 
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Према његовим речима, штрајк ће се наставити све до испуњавања захтева рудара. 

Рудари у Трепчи кажу да је компанија у тешкој финансијској ситуацији због лошег управљања. 

Трепча је Акционарско друштво у којем је 80 процената акција у власништву Владе Косова, док 

је 20 процената у власништву запослених у предузе у и била је медју најве им компанијама у 

бившој Југославији. 

 

Радник Дрекслмајера након протеста: Уручено ми је упозорење пред 

отказ 

АУТОР: Наташа Ковачев 

Више од 80 одсто запослених у зрењанинском Дрекслмајеру који су након 

протестног заустављања производних погона средином октобра суспендовани, 

враћени су на посао, рекли су за Н1 у тој компанији. Наводе и да већих последица 

због незаконите обуставе рада, запослени нису имали. С друге стране, нашој кући 

јавио се један од суспендованих радника коме је у међувремену уручено упозорење 

пред отказ. Каже, само зато што је гласно критиковао рад репрезентативног 

синдиката. 

Први пут у 12 година колико послује у Србији, компанија Дрекслмајер отворила је врата за 

ширу јавност. Запослене су позвали да на радно место доведу децу, рођаке и пријатеље. 

"Да погледате где вам раде пријатељи, колеге, породица.. Па можемо да кренемо", рекли су у 

компанији. 

Обилазиле су се празне хале у којима иначе у три смене током дана ради више од пет хиљада 

људи. 

 

Без изјава за медије 

Заинтересовани су добили основне информације, деца занимљиве демонстрације производње у 

аутоиндустрији, али су новинари остали ускраћени за разговор са руководством. 

Дан отворених врата организован је непуних месец дана након што су радници Дрекслмајера 

на кратко из протеста зауставили производне погоне. Санкција је била суспензија. У фирми 

кажу да је тада суспендовано укупно тридесетак радника, али да су у међувремену већином 

http://rs.n1info.com/journalist639/Natasa-Kovacev
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враћени на посао. Изузев умањене зараде за време које су провели у суспензији, у Дрексмајеру 

наводе, других последица ње било. 

На питања упућена писаним путем, сада су, за разлику од прошлог месеца, одговорили. Наводе 

да се ситуација у постројењу смирила, да су одмах након инцидента започели са округлим 

столовима, радницима објаснили незаконитост ненајављене обуставе рада и од њих прикупили 

повратне информације. 

"Неки примери незадовољства били су узроковани прековременим радом у последњем 

периоду и бонусом ефикасност, што је био изазов посебно током покретања новог производа. 

Сада  емо про и кроз сваку тачку како бисмо проверили шта можемо учинити. Ве  смо 

извршили нека прилагођавања у нашем бонус систему како бисмо избегли неправедно 

поступање, али за неке теме нам треба више времена", навела је компанија. 

 

Из синдиката похвале послодавцу 

На пример, отварање ширег комуникацијског канала са менаџментом, како би, наводе у 

Дрекслмајеру, запослени могли лакше и директно да изнесу своје проблеме. А како би о 

проблемима проговорио јавно, контактирао нас је један од суспендованих радника. Уз молбу да 

остане анониман. 

"Радници су максимално експлоатисани и немају право на своје мишљење", рекао је он. 

Оно што се 9. октобра догодило у Дрекслмајеру описује као кулминацију незадовољства 

радника на линији, чија је зарада око 35 хиљада динара. Иако то није његово радно место, 

суспендован је заједно са њима, а за разлику од већине, уместо повратка на посао, добио је 

упозорење пред отказ. 

"Ја ни на који начин нисам обуставио рад, нити сам прекршио Кодекс понашања, осим што сам 

у једном тренутку само изразио бојазан да синдикат не ради свој посао како треба. И то је 

једина моја кривица што сам рекао гласно и јасно оно што већина радника мисли", објашњава. 

Челник Индустријског синдиката у Дрекслмајеру Иван Субин, на кога се ова опаска односи, 

није се одазвао на наше позиве. Средином октобра, након протеста, у том су синдикату имали 

само речи хвале за послодавца, који за Н1 каже да је у зрењанински погон много уложио, те да 

ту жели и да остане. 

 

 


