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Kolektivni ugovor u zdravstvu štiti i radnike i korisnike zdravstvene zaštite 
 
Poseban kolektivni ugovor u zdravstvu, koji je ministar zdravlja Zlatibor Lončar 
potpisao sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata 31. decembra prošle godine, 
počeo je da se primenjuje. Ministar zdravlja ugovor je potpisao sa Sindikatom 
zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Granskim sindikatom zdravstva i socijalne 
zaštite "Nezavisnost". 
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić rekao je, gostujući u 
Jutarnjem dnevniku, da je bilo važno potpisati kolektivni ugovor na kraju prošle godine, kako ne bi 
bilo praznog hoda u primeni kolektivnog ugovora. 
"Naravno da je bilo važno potpisati kolektivni ugovor na kraju prethodne godine, s obzirom da je 
njegova primena od 9. januara i da nam to garantuje da ne postoji pravni vakuum. Važno je i zbog 
toga što od 2005. do 2010. nismo imali važeći posebni kolektivni ugovor za delatnost zdravstva, a od 
tada, zaposleni nijednog dana nisu bez važećeg kolektivnog ugovora", rekao je Zoran Savić. 
Kolektivni ugovor ima 154 člana, a pregovori sindikata i Vlade Srbije trajali su dva meseca. Zoran 
Savić ocenio je da je kolektivni ugovor dobar. 
"Sačuvali smo sva prava koja su zaposleni imali. Neka smo poboljšali, neke odredbe su i bolje nego što 
su bile. Naravno, uvek postoji težnja sindikata da može i više i bolje za zaposlene i za korisnike 
zdravstvene zaštite", naveo je Savić. 
Kolektivnim ugovorom je regulisano plaćanje prekovremenog rada, rada noću i rada nedeljom. Kada 
su neradni dani, zaposleni u zdravstvu će dobiti povećanje i od 110 procenata, a za rad noću i 
prekovremeni zaposleni će dobiti 26 odsto više na osnovnu platu. Rad nedeljom će se plaćati 20 odsto 
više. 
Zoran Savić navodi da su svi procenti u skladu sa Zakonom o radu i da zdravstveni radnici nisu mogli 
da dobiju više od toga zato što nisu obezbeđena budžetska sredstva. 
"Zaposleni zdravstveni radnik, ako dežura ili 24 sata neprekidno, nakon toga mora da mu se obezbedi 
24 sata odmora. Ne može da nastavi da radi", rekao je Zoran Savić i dodao da, prema novom 
kolektivnom ugovoru, u pripravnosti mogu da budu i zaposleni koji pripadaju nemedicinskom 
osoblju, ukoliko za to postoji potreba. 
Dodaje da se ovim ugovorom štite i korisnici zdravstvene zaštite. 
"Zaposleni ne može da napusti radno mesto, čak i ako mu je radno vreme isteklo, ukoliko se ne 
obezbedi zamena i ako bi to ugrozilo pružanje zdravstvene zaštite", rekao je Zoran Savić. 
Radna nedelja zaposlenih u zdravstvu traje 40 sati, a Savić napominje da je zaposleni mogu da rade 
najviše 48 sati u proseku, računajući i prekovremeni rad. Ističe da se broj sati u radnoj nedelji 
izračunava na osnovu devetomesečnog proseka. 
Nastavlja se trend ulaganja u zdravstvo  
Savić je rekao da misli da će Ministarstvo zdravlja nastaviti sa trendom ulaganja u 
zdravstvo, kroz povećanje plata, zapošljavanje novih radnika i kroz investicije u 
opremu i infrastrukuru. 
"Povećanje plate i u ovoj godini, o čemu smo već razgovarali sa ministrom, biće u drugoj polovini ove 
godine. Dodatna ulaganja u sređivanje zdravstvenih objekata i u nabavku nove, savremene opreme. 
Moram reći da imamo zaista savremenu opremu i da se, što se toga tiče, Ministarstvo zdravlja trudi da 
obezbedi savremene aparate kako bi lečenje bilo što efikasnije i racionalnije", naveo je Zoran Savić. 
Savić je istakao da je povećanje plata u prethodnoj godini bilo značajno i da su plate u zdravstvu 
porasle od 15 do 28 odsto, a da su najveće povećanje dobile medicinske sestre i tehničari. 
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"Sestre imaju platu između 49 i 55 hiljada, lekar opšte prakse 76 hiljada, specijalista od 89 do 96 
hiljada, subspecijalistička plata je nešto iznad 99, praktično 100.000 dinara", naveo je Savić i dodao 
da sindikati teže da plate budu veće i da budu bliže platama u zemljama zapadne Evrope. 
 

 
 

Следи озбиљна расправа о забрани рада недељом 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Министарство трговине формирало радну групу која ће сагледати све аспекте 
евентуалне обуставе рада трговинских објеката у току другог дана викенда, а 
одлука не сме бити политичка, већ резултат дијалога 
 
Управо формирана радна група Министарства трговине, која ће се бавити сагледавањем свих 
аспеката евентуалне одлуке о забрани рада недељом трговинских објеката у Србији, сачиниће 
анализу ефеката примене ове одлуке у државама Европске уније које су се одлучиле на такав 
потез. Ипак, како наводе у овом министарству, у обзир ће бити узети и различити 
алтернативни модели рада, а не само они који се примењују у ЕУ. Евентуална одлука о забрани 
рада недељом, додају у министарству, мора бити правно утемељена, како Србија не би 
поновила грешке неких других држава, на пример Хрватске, где је такво решење било предмет 
спора пред уставним судом. 
– С тим у вези биће обављено свеобухватно истраживање у које ће бити укључени трговци, 
добављачи, потрошачи и радници у трговини, како се одлука не би донела „преко колена”. Јер, 
евентуална забрана рада трговинских објеката недељом не сме бити политичка одлука, већ 
резултат дијалога о тражењу најбољег решења. Тиме ће у обзир бити узети економски интереси 
трговаца и потрошача, као и социјални положај радника запослених у трговини – изричити су 
у Министарству трговине. 
Да рад недељом не може да се посматра само као економска категорија која се мери бројем 
купаца и оствареним профитом, мишљења је и Ранка Савић, председница Асоцијације 
слободних и независних синдиката, која је још почетком новембра 2019. разговарала са 
министром трговине Расимом Љајићем, и то баш на тему рада недељом. Тада је било речи о 
томе да се увелико разматрају различити модалитети како би се што пре решио овај проблем, 
од нерадне прве недеље у месецу до неког другог модела пословања, као и да ће коначно 
решење бити пронађено тек после разговора с представницима трговинских ланаца и 
синдиката. 
– Радна група је тек сада формирана, али сам ја оптимиста, уверена сам да ће њеним 
деловањем бити остварени велики помаци у овој области рада. Очекујем усвајање одлуке о 
забрани рада недељом трговинских објеката у Србији, а за почетак бар одлуку да се прва и 
последња недеља у месецу прогласе нерадним. Очекујем и већу солидарност грађана, добру 
вољу трговаца, јер ипак није све у профиту. Такав рад има много значајнији социолошки, 
социјални и здравствени аспект – објашњава Савићева. 
Биће обављено свеобухватно истраживање у које ће бити укључени трговци, добављачи, 
потрошачи и радници у трговини 
Крајем прошле године стигла је подршка и из кабинета Бранкице Јанковић, поверенице за 
заштиту равноправности, која је тада упутила Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација иницијативу за допуну Закона о трговини којом би се омогућило да 
трговине не раде недељом и у дане државних и других празника. Иницијатива је уследила 

http://www.politika.rs/
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после обраћања представника Самосталног синдиката трговине Србије, с обзиром на то да је 
највећи број запослених који ради недељом управо у сектору трговине (око 200.000 радника, 
од којих су 70 одсто жене). Повереница је тада напоменула да запослени у трговини слободан 
дан најчешће добијају током недеље, што ствара додатни проблем, имајући у виду да вртићи не 
раде викендом. Подсетила је и на то да је Конвенцијом Међународне организације рада, 
између осталог, прописано да се раздобље недељног одмора мора, кад год је то могуће, 
подударати са даном у недељи који је према традицији или обичајима те земље одређен као 
дан одмора. 
Послодавци се и даље држе става да трговине не треба затварати недељом, али признају да, ако 
у Србији буде уведена таква забрана, онда гласају за то да се ново правило поштује без изузетка 
и да тог дана ниједан трговински ланац, било да је домаћи или инострани, не отвара врата за 
потрошаче. 
У Црној Гори је однедавно забрањен рад недељом у трговинама, али се тамо све чешће могу 
чути приче како трговци, да би надокнадили губитке који настају због обуставе рада недељом, 
често продужују радни дан запосленима у суботу. Да се то на крају не би десило и у Србији, где 
запослени у трговини ионако често раде прековремено и знатно више него што је прописано 
Законом о раду, а тај рад им није одговарајуће плаћен, радна група Министарства трговине 
мораће детаљно да сагледа све аспекте за и против забране рада недељом у трговинама. Због 
тога ће, како додају синдикални представници, наставити да притискају надлежне службе у 
држави, јер су уверени да ни потрошачи неће ништа изгубити увођењем забране рада недељом. 
 
 

 
 

Formirano interno tržište rada: Svi poslovi sad na jednom mestu 
J. Ž. S.  
 

Zainteresovani za raspoložive angažmane biće evidentirani pod šifrom, bez imena 
SVA slobodna radna mesta u državnim službama od 1. januara su dostupna u elektronskoj bazi 
podataka koja se vodi na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Uredbu o 
internom tržištu rada, koja reguliše ovu oblast i predviđa mogućnost da državni službenici i zaposleni 
u lokalnoj samoupravi dobijaju premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu 
usvojila je Vlada. Na istom mestu će se naći i lista o neraspoređenim državnim službenicima. 
 
Sada će, na primer, i radnici u opštinama ili organima pokrajine moći ravnopravno da konkurišu za 
slobodna mesta u ministarstvima, Vladi i drugim republičkim organima. 
- Cilj je da se olakša popunjavanje slobodnih radnih mesta, dok će državnim službenicima pomoći da 
nađu one poslove koji više odgovaraju njihovom željenom karijernom razvoju, pod uslovom da imaju 
kompetencije za njihovo obavljanje - smatra Ivana Savićević, pomoćnica ministra državne uprave i 
lokalne samouprave. 
Državni organi će preko internog tržišta rada imati dostupne podatke o svim kadrovima i njihovim 
kompetencijama, a službenici će imati spisak svih slobodnih radnih mesta. 
- Služba za upravljanje kadrovima napravila je elektronsku bazu podataka. Aplikacija sadrži podatke o 
slobodnim radnim mestima, o zaposlenima koji žele privremeni ili trajni premeštaj, o 
neraspoređenim državnim službenicima. Državni službenici evidentirani su šiframa, čime se 
obezbeđuju privatnost i poverljivost ličnih podataka - kaže Danilo Rončević, direktor Službe za 
upravljanje kadrovima. 
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Savićevićeva objašnjava da državni službenici ne treba da imaju strah da će zbog prijave na ovo tržište 
rada trpeti neke posledice od strane svojih rukovodilaca, jer se iz prijave neće videti ime i prezime, već 
samo podaci o prethodnom radnom iskustvu i kompetencijama. 
- Interno tržište rada postojalo je i ranije, ali samo u organima državne uprave i nije bilo u potpunosti 
korišćeno - kaže Savićevićeva. 
Ova mera smanjuje i troškove konkursnih postupaka u državnim organima, jer će se sva radna mesta 
oglašavati na internom tržištu rada. 
SVAKO IMA SVOJ PROFIL 
ELEKTRONSKA baza podataka biće dostupna na internet stranici Službe za upravljanje ljudskim 
resursima. Korisnici će moći da se registruju i upravljaju svojim profilom. U toku 2021. godine ova 
baza podataka postaće deo novog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima. 
 
 

 
 

DA LI JE OVO PRVI KORAK KA ZABRANI RADA NEDELJOM? Ljajić 
formira tim koji će biti ključan za konačnu ODLUKU 
Tanjug , Blic Biznis 
 
Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić doneo je rešenje o 
formiranju radne grupe, čiji zadatak je sagledavanje svih aspekata eventualne oduke o zabrani rada 
nedeljom trgovinskih objekata u Srbiji. 
Radna grupa će u narednom periodu sačiniti analizu efekata primene odluke o zabrani rada nedeljom 
u državama Evropske unije koje su se odlučile za taj potez, ali će u obzir biti uzeti i različiti 
alternativni modeli, saopšteno je iz ministarstva. 
Eventualna odluka o zabrani rada nedeljom mora biti pravno utemeljena kako Srbija ne bi ponovila 
greške nekih drugih država, gde je, kao na primer u Hrvatskoj, takvo rešenje bilo predmet spora pred 
ustavnim sudom, navode u ministarstvu. 
S tim u vezi, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uradiće sveobuhvatno istraživanje u 
koje će biti uključeni trgovci, dobavljači, potrošači i radnici u trgovini, kako odluka ne bi bila 
donošena preko kolena. 
Kako navode, zabrana rada trgovinskih objekata nedeljom ne sme biti politička odluka, 
već rezultat dijaloga o traženju najboljeg rešenja, u kome će u obzir biti uzeti 
ekonomski interesi trgovaca i potrošača, kao i socijalni položaj radnika zaposlenih u 
trgovini. 
Ne rade Slovenci, Crnogorci... 
U regionu, istovremeno pored Crne Gore, radnje poslednjeg dana u sedmici i tokom praznika ne rade 
i u Sloveniji. 
Evropska unija je prepustila zemljama članicama da radno vreme prodavnica urede na osnovu svojih 
tradicionalnih, kulturnih i verskih potreba. Tako su vrata trgovina za potrošače nedeljom zatvorena u 
devet država, među kojima su Francuska, Nemačka, Austrija i Poljska. 
 
 
 
 
 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine Zvonimir Jović kaže da su ove najave u 
domenu mašte, jer imamo škole bez toaleta i sala za fizičko 
 

Šarčević: U školama će biti hologramski nastavnici i roboti 
 
Piše: Radio 021/Danas Online 
 
Roboti, virtuelna realnost, hologramske projekcije nastavnika – samo su neke od 
novina koje će u narednim godinama ući u učionice škola u Srbiji. 
     
Ovo je za današnje Večernje novosti najavio ministar prosvete Mladen Šarčević, tvrdeći da će sve to 
biti moguće zahvaljujući ugovoru potpisanom sa kineskom kompanijom „NetDragon“, svetskim 
liderom u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije u obrazovanju. 
Prvi korak biće otvaranje Centra za promociju nauke u Beogradu, u zgradi Učiteljskog fakulteta na 
Bulevaru mira. Upravo ovaj fakultet partner je u projektu i njegovi predavači učestvovaće u obukama 
kolega iz cele Srbije. 
„U narednih mesec dana iz Kine će stići oprema koju donira „NetDragon‟. Centar će početi da radi do 
kraja februara, a prvi posetioci biće zaposleni i studenti pedagoških fakulteta i visokih škola, koji će 
moći da se upoznaju sa primenom novih tehnologija u nastavi. Prema ugovoru, ovakve centre 
otvorićemo i u Novom Sadu i Trsteniku, opremu će i za njih donirati kineski partner, a mi ćemo 
obezbediti prostor, koji podrazumeva i prenoćište, kako bi prosvetni radnici i studenti iz svih gradova 
mogli da dolaze na obuku. Za Centar u Beogradu, smeštaj je u studentskom odmaralištu na Avali“, 
objašnjava ministar. 
Kako dodaje, za uvođenje veštačke inteligencije u škole potrebna su velika sredstva, a već budžetom za 
narednu godinu biće predviđena nabavka opreme. Osim iz državne kase, najavljuje on, oprema će stići 
i sredstvima donatora. 
„Realizacija ugovora sa „NetDragonom‟ ima tri faze. Prva faza je ova kojom se sada bavimo – otvaranje 
centara za promociju nauke. U drugoj fazi, kineska kompanija će u Beogradu otvoriti razvojni centar, 
koji će biti priprema za otvaranje fabrike u Srbiji. Biće to jedina fabrika svetskog lidera u ovoj oblasti 
otvorena van Kine i velika šansa za Srbiju. Sve ovo dogovoreno je kada je visoka kineska delegacija 
bila u Srbiji, u okviru inicijative „Pojas i put'“, navodi Šarčević. 
Plan je da se dogodine nabavi oprema za bar po dve škole u svakoj od 17 školskih uprava. U ove škole 
će dolaziti i učenici i nastavnici iz drugih gradova. 
Jović: Ove najave u domenu mašte, imamo škole bez toaleta i sala za fizičko 
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine Zvonimir Jović kaže za 021 
da ga iznenađuju najave ministra prosvete u vezi sa uvođenjem visoke tehnologije u 
srpskim školama, naročito kada ni postojeći tehnološki noviteti, poput elektronskog 
dnevnika, ne rade kako je zamišljeno. 
„Imali smo situacije da u elektronski dnevnik ne možete da unesete ocene i zaključite ocene, a ne 
smem da pomislim kakva će situacija biti u junu kad cela Srbija bude završavala s nastavom. Bilo bi 
lepo da imamo sve ove novine u obrazovanju i nauci, ali ide se pogrešnom logikom. Mnogo je bitnije 
da imamo bolje plaćene nastavnike, više škola i manje grupe đaka u školama kako bi kvalitet nastave 
bio bolji, da se dotaknemo škola koje nemaju toalete i fiskulturne sale. Očigledno u ministarstvu 
prosvete imaju neki novac za aktivnosti koje nisu baš najpreče u sistemu“, smatra Jović. 
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Kako dodaje, u pojedinim školama testira se jednosmenski rad kako bi se, između ostalog, što više 
nastavnika sa liste tehnoloških viškova uključilo u posao, ali je upitno kako se to sprovodi i kako bi u 
budućnosti kvalitetu nastave u našim školama doprineo virtuelni nastavnik ili hologram. 
„Kako će profesori da prate ovu tehnologiju, kako ćete to da nametnete starijim profesorima ili 
mlađim iz oblasti društvenih nauka? Ima mnogo nejasnih pitanja. Prvi put čujem za ovaj ugovor sa 
kineskom kompanijom i zaista mislim da se zalećemo u neku daleku budućnost koja nije stvarnost ni 
u nekim mnogo boljim školama“, zaključuje predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine 
za 021. 
Stevanović: Dok deca nemaju ni za užinu, Ministarstvo nudi zamenu nastavnika 
robotima 
– Dok je sve više slučajeva da deca u školama padaju u nesvest jer nemaju ni za užinu, 
dok učiteljice organizuju da đaci među sobom dele užinu da bi i oni koji nemaju nešto 
pojeli, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja sa svojim 
neverovatnim idejama i obećanjima. Sada nude zamenu nastavnika robotima i 
hologramima, navodi u saopštenju za javnost Ana Stevanović, članica Predsedništva 
Stranke slobode i pravde. 
– Ministre Šarčeviću, neće digitalne table i roboti naučiti decu vrednostima, drugarstvu, prijateljstvu, 
nego dobro plaćeni i poštovani nastavnici. Prestanite više sa ulaganjem u digitalna dostignuća i uložite 
novac iz budžeta u decu i nastavnike. Samo tako ćemo napraviti napredak u obrazovanju dece, 
zaključila je Stevanović. 

 
U Srbiji 2019. osnovano više od 46.000 firmi 
Piše: Beta 

 
 
U Srbiji je u 2019. godini osnovano 9.157 privrednih društava što je za 3,82 odsto više 
nego godinu pre, a osnovano je i 37.160 preduzetnika, odnosno za 1,22 procenata manje 
nego 2018. godine, objavila je Agencija za privredne registre (APR). 
Od ukupno više od 46.000 novoregistrovanih firmi, putem eRegistracije je osnovano 359 privrednih 
društava i 2.031 preduzetnik, objavio je na sajtu APR. 
U prošloj godini osnovane su i 303 zadruge, a registrovano je i 77 ogranaka stranih preduzeća, 37 
ogranaka stranog pravnog lica i 37 predstavništava ino-firmi, tri ortačka i dva akcionarska društva, 
kao i jedno javno preduzeće. 
Najviše firmi je registrovano za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, izgradnju zgrada, konsultantske 
aktivnosti u vezi s poslovanjem, zatim su otvarani restorani i kafići, firme za drumski prevoz tereta, 
računarsko programiranje, trgovinu automobilima, frizerski i kozmetičarski saloni. 
Među preduzetnicima, najviše ih je bilo registrovano za računarsko programiranje, ugostiteljstvo, 
konsultatntske aktivnosti, potom slede vlasnici frizerskih i kozmetičarskih salona. 
Iz Registra privrednih subjekata je tokom 2019. godine izbrisano 27.163 privredna društva, od čega je 
najveći deo, oko 22.400 društava, obrisano nakon sprovedenog postupka prinudne likvidacije, naveli 
su iz APR. 
Iz registra je obrisano i 23.593 preduzetnika, što je za 6,64 odsto više nego 2018. godine. 
Pvog dana ove godine, u Srbiji je bilo ukupno registrovano 119.557 privrednih društava i 271.210 
preduzetnika. 
Prema podacima APR-a, za poslednjih pet godina, broj osnovanih privrednih društava u Srbiji 
povećan je za 11,94 procenata, a preduzetnika za 11,14 odsto. 
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Poverenica: Nedelja tradicionalno neradni dan 
Piše: Fonet 

 
 
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozdravlja odluku 
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da formira radnu grupu, koja će 
razmotriti sve aspekte eventualne zabrane rada nedeljom u trgovinskim objektima. 
     
Janković kaže da je dobro što je reagovanje na našu inicijativu bilo izuzetno brzo, podsećajući da je 
inicijativu za dopunu Zakona o trgovini uputila sredinom decembra prošle godine. 
U inicijativi se pored ostalog navodi da bi se kroz precizno definisanje izuzetaka, moglo propisati 
pravilo da trgovine ne rade nedeljom. 
Nedelja se u tradicionalnoj kulturi u Srbiji shvata kao neradni dan, dan odmora koji je namenjen 
jačanju porodičnih i prijateljskih veza. 
Uvođenje nedelje kao radnog dana i u oblastima koje nisu od egzistencijalnog značaja posledica su 
ubrzanog načina života i promena koje su se desile u poslednjoj dekadi 20. veka, a koje su gotovo 
neopaženo postale sastavni deo našeg života. 
Inače, u sektoru trgovine zaposleno je 200.000 radnika, od čega su preko 70 odsto žene. Poverenica 
veruje da će radna grupa, u koju će biti uključeni svi relevantni akteri, prihvatiti inicijativu čiji cilj je 
unapređenje pre svega položaja zaposlenih u trgovini, ali i unapređenje ravnopravnosti svih građana. 
 

 
 

Проширење листе стално запослених у просвети? 
     
Судећи према зеленом светлу које је дало Министарство просвете, 33.584 запосленика на 
одређено време у образовним установама, колико их бележи Информациони систем „Доситеј”, 
могу се надати разрешењу агоније која за неке траје и две деценије. 
 
А како је потврдио министар Младен Шарчевић, број просветних радника у наредним 
месецима неће се увећати само због укидања забране запошљавања већ и због увођења 
једносменског рада у још 200 школа. 
Према његовим речима, надлежни у свим школским управама, а онда и директори, добиће 
упутство с препоруком да приликом расписивања конкурса првенствено воде рачуна о дужини 
чекања на стално запослење и о радном доприносу учитеља, наставника и професора. 
– Правиће се спискови и захтеви, а имамо механизам контроле у коме је Министарство 
просвете последњи филтер – додао је. – Дао сам сугестију свима: где год имамо спорну 
ситуацију, нека се она издвоји и тимски реши, зарад људскости и праведности. 
Реформа јавног сектора у виду мера забране запошљавања спроводи се од краја 2013. Већ 
након прве године њене примене Унија синдиката просветних радника Србије указала је на сву 
апсурдност те одлуке, будући да сваке године у пензију оде између две и по и три хиљаде 
њихових колега, а да на листама технолошких вишкова или радника са непуном нормом нема 
увек одговарајућег кадра који би могао заузети њихова места. Имајући у виду и стални пад 
броја ученика, у више наврата позивала је надлежно министарство да уместо тога уведе 
механизам строге контроле оправданости запошљавања, што је и учињено у октобру 2017, а 
представља, према мишљењу Уније, једини помак. 
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– У просвети, нажалост, није проблем направила само забрана запошљавања која је на снагу 
ступила пре шест година, него је у њој одавно било тешко добити уговор на неодређено време – 
каже председница УСПРС Јасна Јанковић. – А то све због тога што су се смањивала одељења 
услед мањка уписаних ђака, а и тамо где је могло, није било слуха или је било страха да ће 
остати технолошки вишак на једној страни, док би се на другој примали нови. Тако имамо људе 
који чак 20 година раде на одређено време. Рекла бих, никад нису стигли на ред. Никад није 
било никог да за њих каже две-три лепе речи. Када ме питају ко су ти људи, обично кажем, 
иако их лично не познајем, како знам да су добри наставници и вредни радници јер су могли да 
буду замењени сваког августа, а и раније, да нису испуњавали своје обавезе у школама. Чини 
ми се да смо се највише огрешили управо о оне који су велик део радног века дали просветном 
систему, а да ми као друштво нисмо успели да сагледамо колико су нам важни. 
 
И вероучитељи на чекању 
Веронаука у школе враћена је 2003, али досад није направљен модел који би пружио праведан 
статус њеним предавачима. Последњи пут кад је УСПРС о томе причала са владом било је 
усвајање закона (ЗОСОВ) октобра 2017. 
– Предлагали смо модел по којем би остали на листама које би правила Црква, јер нисмо 
желели да се мешамо у њене одлуке, али смо желели да оне школске године када ради 
вероучитељ буде примљен за стално. Тада је почела прича да ће се то десити када се укине 
забрана запошљавања и на томе је остало. Дакле, и 2.000 вероучитеља сада мора да стане у ред 
јер и они чине групу од око 33.500 запослених на одређено време. На свету не постоји земља 
која 17 година крши сопствени Устав и да то пролази без велике помпе. Вероучитељи нису 
такви да ће изаћи и протестовати, а ни Црква није превише агилна у том смислу, имајући друге 
проблеме којима се бави. Тако благима и посвећенима, како сам их доживела, мислила сам да 
им треба неко ко би за њих рекао неколико речи. Сада је прилика да се о њима разговара и 
бићу прва која ће поставити то питање када дође тренутак да се укине забрана – истакла је 
Јанковићева. 
 
Међу ускраћенима за штошта што се стално запосленима подразумева, па и за планирање 
будућности на дуже стазе, најбројније су просветне раднице до 30 година. 
– У просвети ради 108.000 људи, а око 33.500 њих на одређено време. Практично, имамо 
трећину система која је прво угрожена јер сваког момента може добити отказ, а друго 
несигурна у материјалном смислу јер не може да подигне озбиљнији кредит, рецимо да купи 
стан. Од свих њих 69,7 одсто чине жене. Све оне које нису имале те уговоре, када би им истекло 
трудничко и породиљско, остајале су без посла – додаје Јанковићева. – Ми смо се свих ових 
година одрицали најперспективнијих кадрова у просвети, па иако је важно искуство, деца 
препознају и апсолутно цене младост, енергију и живост. 
Истичући да укидање забране запошљавања још увек није званично, јер томе претходи 
састанак министра Шарчевића са премијерком Аном Брнабић, а онда усвајање од стране Владе 
и објављивање у „Службеном гласнику”, Јасна Јанковић дала је сопствену процену колико би 
просветних радника могло добити трајне уговоре. 
– С обзиром на то да нико нема чаробни штапић, не могу рећи колико ће од тих тридесетак 
хиљада људи моћи да добије уговоре за стално. Последњих шест година нама је природним 
одливом отишло 18.000 просветних радника, не рачунајући оне који су дали отказ, нашли 
други посао или отишли у иностранство. Моја сигурна процена је да је преко 20.000 особа на 
местима која нису ограничена временом (замена труднице, први мандат директора који се 
чува, неплаћено одсуство). Али укидање забране запошљавања апсолутно не значи да ћемо 
сада расписати 20.000 конкурса, нити бих прва била за то, због тога што морамо да имамо 
јасну и добру контролу над тим. Сигурна сам да има много људи који су одавно заслужили да 
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буду примљени на неодређено време, али треба водити рачуна и о онима који нису заслужили. 
То је ствар најпре самог колектива, где ће председник синдиката својим потписом одобрити 
или не одобрити расписивање конкурса. Он, по садашњем закону, не може спречити да 
директор затражи конкурс, али није неважно ако да негативан одговор. Друга инстанца која ће 
контролисати његово расписивање јесу радне подгрупе на територији школских управа. Оне од 
2015, откад смо потписали колективни уговор, раде на распоређивању технолошких вишкова и 
практично знају каква ће ситуација бити са кадровима наредне године. Затим све то иде у 
Министарство просвете, које без сарадње са локалним самоуправама не може све знати – каже. 
Без укидања поменуте забране, просвета, па и здравство, могу само да тону, додаје 
саговорница. 
– У том случају, квалитетно образовање остаје празна прича. Ако се деси укидање, биће то, по 
мом мишљењу, најозбиљнији потез министра Шарчевића – закључује. 
  

Радна група разматра забрану рада недељом у продавницама 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим 
Љајић донео је решење о формирању радне групе, чији задатак је сагледавање свих аспеката 
евентуалне одуке о забрани рада недељом трговинских објеката у Србији. 
 
Радна група ће у наредном периоду сачинити анализу ефеката примене одлуке о забрани рада 
недељом у државама Европске уније које су се одлучиле за тај потез, али ће у обзир бити узети 
и различити алтернативни модели, саопштено је из министарства. 
Евентуална одлука о забрани рада недељом мора бити правно утемељена како Србија не би 
поновила грешке неких других држава, где је, као на пример у Хрватској, такво решење било 
предмет спора пред уставним судом, наводе у министарству. 
С тим у вези, Министарство трговине, туризма и телекомуникација урадиће свеобухватно 
истраживање у које ће бити укључени трговци, добављачи, потрошачи и радници у трговини, 
како одлука не би била доношена преко колена. 
Како наводе, забрана рада трговинских објеката недељом не сме бити политичка одлука, већ 
резултат дијалога о тражењу најбољег решења, у коме ће у обзир бити узети економски 
интереси трговаца и потрошача, као и социјални положај радника запослених у трговини. 
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Otpuštanja u niškoj fabrici Beneton, u upravi kažu - zbog sezonskih 
poslova 
 
 
AUTOR: 
Južne vesti 
 
Oko 40 radnika niškog Olimpiasa, koji posluje za italijanski Beneton, krajem prošle 
godine ostalo je bez posla, a kako pišu Južne vesti, razlog je reorganizacija i gašenje 
dela proizvodnje. 
I ostali strahuju da bi mogli da dobiju otkaz, ali iz Uprave fabrike uveravaju da novih otpuštanja neće 
biti i kažu da je reč o "normalnim fluktuacijama tipičnim za tržište mode", navode Južne vesti. 
Još krajem decembra prošle godine počela su otpuštanja iz fabrike Olimpias group. Kako pojašnjavaju 
izvori Južnih vesti iz fabrike, otkaz je dobilo oko 40 radnika, a objašnjenje je - reorganizacija. 
Za njih nema posla, jer je deo mašina prebačen u Hrvatsku - navode izvori. 
Pojašnjavaju da je unutrašnja reorganizacija za Beneton uobičajena i da se ne dešava samo u pogonu 
u Nišu, već i u Italiji i drugim državama u kojima ova fabrika posluje. 
Iz ugla radnika otpuštanje skoro 40 njih je alarmantno, ali ne i iz ugla poslodavaca. Pojedini radnici 
su ovo shvatili i kao veću pretnju i među njima se, kažu, javlja strah od zatvaranja fabrike. 
Fabrika se zatvara, 35 ljudi već dobilo otkaze, 40 odsto mašina za proizvodnju su već iseljene iz 
fabrike. U fabrici radi 2.000 radika koji vrlo lako mogu ostati bez posla u narednom periodu - kaže 
jedan od radnika. 
Međutim, u odgovoru koji je stigao iz Uprave fabrike, a koji potpisuje Nicola Marini, uveravaju da se 
pogon u Nišu ne gasi, već da su isporuka i kvalitet poboljšani. 
"Sektor trikotaže je sezonski i varira kroz godine. Trenutno se proizvodi za sezonu proleće/leto, koju 
karakterizuju manje količine. Neke mašine su izmeštene zbog potreba posebnih proizvodnji, kao na 
primer prototipi i uzorci ili proizvodnju malog obima. Radi se o normalnim fluktuacijama, tipičnim za 
tržište mode i život proizvodne kompanije. Neznatan višak, sadržan u malom broju ljudi, je 
svojevoljno pristupio planu reorganizacije i tim osobama je pružena podrška u skladu sa Zakonom", 
odgovaraju iz fabrike. 
Najavljuju da će narednih meseci početi proizvodnja za sezonu jesen/zima, pa će se samim tim 
proizvoditi više i uveravaju da se situacija po pitanju smanjenja broja radnika u niškom pogonu neće 
menjati. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist91/Juzne-vesti-
http://rs.n1info.com/journalist91/Juzne-vesti-
http://rs.n1info.com/journalist91/Juzne-vesti-
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Otpustanja-u-niskoj-fabrici-koja-radi-za-Beneton-u-Upravi-kazu-zbog-sezonskih-poslova.sr.html

