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Расте број огласа за посао, а смањује се број кандидата 
     
Уз увођење савремених облика комуникације и промену начина живота, потрага за послом 
одавно више није само одлазак у просторије Националне службе за запошљавање, препорука 
познаника или оглас у дневној штампи. 
 
Наиме, бржи приступ информацијама о томе где има слободних радних места, шта се од 
кандидата тражи и који се услови нуде неретко значи и бити први који ће конкурисати на 
расписани оглас па је то и разлог што млади људи, а све више и они мало старији, посао траже 
путем интернета. 
Понуда послова путем интернета узела је маха, а да је тако, потврда је и прошлогодишњи број 
огласа који су били објављени на сајту за запошљавање „Послови.инфостуд”, који у том послу 
има богато и дуго искуство. Како кажу у „Инфостуду”, расте и број огласа за посао и број 
кандидата који су конкурисали на неку од расписаних позиција, док је број просечних пријава у 
благом паду. 
Највише расписаних огласа прошле године било је резервисано за оне који су завршили 
средњу стручну школу 
Тако је, по подацима тог сајта, током прошле године више од 225.000 кандидата имало шансу 
да се запосли на готово 50.000 расписаних позиција, а на један оглас просечно је конкурисало 
65 кандидата. У „Инфостуду” указују на то да је лане, у односу на 2018. годину, било 14 одсто 
више огласа за посао, те да је приметно већи број огласа који је био намењен особама с 
инвалидитетом. Од укупуног броја огласа расписаних прошле године, проценат оних за радна 
места на којима је тражен ангажман особа с инвалидидетом достигао је осам одсто, док је 
расписаних огласа 30 одсто више. Наиме, особе с инвалидитетом су 2018. године могле 
конкурисати на 2.845 огласа, док их је прошле године било 3.693. И док је број огласа за посао 
растао, нема већих промена у односу на претходне године када је реч о најтраженијим 
кадровима. Највише огласа било је расписано за кадрове из области трговине/продаја, ИТ 
сектора, машинства, администрације и електротехнике, а најтраженије позиције биле су за 
радно место продавца, комерцијалисте, возача, магационера и телефонског оператера. 
 
Нема фризера, али ни ПХП Девелопера 
Нема већих промена у томе које струке и занимања лакше долазе до радног места, односно где 
послодавци остају кратких рукава. И прошле године веома тражена била су занатска занимања, 
а недостајало је фризера, столара, месара, пекара, металостругара и фарбара. Веома су тражени 
и кадрови из ИТ сектора и послодавци муку муче да их нађу. Прошле године су најтраженије 
позиције у ИТ сектору биле: ЈаваСцрипт Девелопер, Јава Девелопер, ПХП Девелопер, .НЕТ 
Девелопер и ИТ Хелп Деск / Суппорт. 
 
Највише расписаних огласа прошле године било је резервисано за оне који су завршили 
средњу стручну школу – послодавци су у више од 57 одсто огласа тражили управо кандидате 
који имају тај степен образовања и врсту стручности. За позиције за које је потребна висока или 
виша стручна спрема било је расписано нешто мање од 40 одсто огласа, а од те бројке је око 11 
одсто огласа било намењено кандидатима с мастер дипломама. Од укупног броја објављених 
огласа за посао током прошле године најмање их је било је за радна места за које је била 
потребна само основна школа – три одсто. 
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На сајту „Послови.инфостуд” има и огласа на страним језицима, а прошле године они су 
чинили  24 одсто укупног броја расписаних огласа. Највише огласа било је расписано на 
енглеском језику, а следе они на на немачком, мађарском и руском. 
Д. Млађеновић 
 

 
 

Синдикат медицинских сестара и техничара Србије од Вучића тражи 
да их заштити 
Пише: Бета 

 
 
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије (СМСТС) позвао је данас председника 
Србије Александра Вучића да заштити здравствене раднике и омогући им слободно 
синдикално деловање које, како сматрају у синдикату, државне институције ограничавају. 
Генерална секретарка тог синдиката Славица Димитријевић казала је на конференцији за 
новинаре да је до раскола дошло 2013. године, када је део тадашњег руководства насилно успео 
да преузме синдикат и њихове просторије и сва права. 
Додала је да је СМСТС тај проблем покушао да реши тужбом којом су, између осталог, 
захтевали да им се просторије врате. 
Након пет година, 2018. године, донета је пресуда у њихову корист, али су они још увек 
физички спречени да уђу у своје просторије. 
Такође, синдикат захтева да се упише легитимно руководство у Пореској управи које је 
изабрано правоснажно, да Министарство рада дозволи председнику синдиката Горану 
Јовановићу да промени адресу синдиката, и да се плате сестара и лекара повећају. 
Оснивач синдиката Драгана Гашић напоменула је да се никада неће решити проблеми ако се 
не схвати да је јединство најбитније и да не би требало дозволити да се синдикати разбију ни 
споља ни изнутра. 
СМСТС је основан 2002. године, док је 2013. године организацију чинило 35.000 радника у 
здравству. 
 

Слога: Претње отказом, притисак, уцене у Крагујевцу због чланства у 
синдикату, директор демантује 
Пише: Бета 

 
 
Синдикат „Слога“ је данас саопштио да је директор Завода за смештај одраслих лица „Мале 
пчелице“ у Крагујевцу једној запосленој уручио упозорење пред отказ због њеног чланства у 
том синдикату, и да на остале чланове синдиката врши притисак – уцењује их и прети им. 
У саопштењу синдиката „Слога“ се наводи да је директор тог завода Владица Станојевић 
оптужио медицинску сестру Гордану Милић да је, како је навео, самоиницијативно дописом 
позвала новинаре да дођу у ту институцију да би их упознала с проблемом исплате плата. 
Стојановић је неколико дана касније уручио медицинској сестри упозорење пред отказ који у 
„Слоги“ очекују да да ће она убрзо и добити. 
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Синдикат пише да Гордана Милић која ради 20 година у Заводу, није имала проблема док се 
није учланила у „Слогу“, а наводи да је допис медијима, који је разлог за директорово 
упозорење пред отказ, споран јер га она није послала. 
Због тога је „Слога“ од судског вештака затражила мишљење о рукопису спорног дописа и 
најавила да ће се обратити властима да би се „спречило такво понашање“ директора. 
Директор Завода је у изјави агенцији Бета демантовао тврдњу „Слоге“ да врши притисак на 
њене чланове и рекао да се никада није мешао у рад синдиката. 
Директор је рекао да се „Гордане Милић у синдикат „Слога‟ учланила пошто је почела да крши 
радну дисциплину, покушавајући да на тај начин заштити себе, о чему постоје писане изјаве 
запослених“. 
„Упозорење пред отказ које је Гордана Милић добила пре десетак дана, нема везе са 
синдикатима, већ има везе с тешким кршењем радне дисциплине“, рекао је Станојевић. 
Он је рекао да је та медицинска сестра новембра прошле године упутила допис Радио-
Телевизији Крагујевац (РТК) због чега му је РТК, како тврди, истог дана тражила изјаву и 
питала га да ли је истина да 20 одсто запослених у Заводу не добија плате. 
„Ја сам од људи из РТК затражио да ми се достави спорни допис, што су и учинили. На њему је 
руком написано име, тачније надимак исте (медицинске сестре), као и број телефона, а текст је 
написан руком“, рекао је Станојевић, директор Завода за смештај одраслих лица „Мале 
пчелице“ у Крагујевцу. 
 

 
 

Стечај "Бека" чека пунолетство: Бивши радници Београдске конфекције 
обележили 17 година од ликвидације 
С. Б.  
 
Од јула су постали акционари стечајне масе у којој је непродата имовина 
ДОГОДИНЕ би могли да прославе пунолетство. Некадашњи радници Београдске конфекције у 
среду су, у парку недалеко од Владе Србије, обележили пуних 17 година како су ушли у стечај. 
Од јула прошле године акционари су уместо фирме постали сувласници стечајне масе, јер је 
стечај званично закључен. Још, међутим, чекају припадајући део имовине некадашњег 
гиганта. 
Непродате су још продавнице у Бајиној Башти и Врбасу. Чекају и да Војска Србије поступи по 
пресуди Привредног апелационог суда и врати им 3,3 милиона евра. Окупљени акционари зато 
су потписали петицију којом апелују на Министарство одбране да испоштују пресуду. 
- Ми смо са Војском водили спор - објашњава Златко Кунштек из Удружења акционара УВА. - 
Ранији стечајни управник им је пребацио 3,3 милиона евра, али је суд, после жалби, пресудио у 
нашу корист. Према нашој рачуници рок да нам исплате новац истекао је 6. фебруара. Била је 
заказана продаја робне куће у Врбасу, али није било заинтересованих. 
Акционара је укупно око 4.400 и припада им око 60 одсто све имовине. Главни повериоци су 
намирени још 2009. године, а стечај је продужаван због спорова. Даљом продајом имовине 
остварена је укупна добит од 74,9 милиона евра. Од тога је 18 милиона отишло на судски 
призната дуговања. Око 30 милиона су били судски и стечајни трошкови, док је 26,8 милиона 
евра подељено власницима акција. 
- Удружење је формирано 2004. године - објашњава Кунштек. - Ми смо сада махом већ стари 
људи. Неки до акционара нису ни доживели да им се исплати новац, већ су га дочекали 
наследници. Искрено се надамо да ће ово бити готово пре следеће годишњице. 
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ПРЕСТАНАК 
ПОКРЕТАЊЕМ стечаја без посла је остало око 1.600 радника. Мање од 100 запослених радило 
је још неколико година. Радни однос са последњих 86 производних радника раскинут је 1. 
априла 2006. године. Тако је и "Беко" фактички престао да постоји. 
 

ЈУГ ПРЕС 
 

Синдикат: МУП не уплаћује пензијско осигурање 
 
Руководство синдиката запослених полиције упутило је захтев Тужилаштву 
да се против одговорних лица из Министарства унутрашњих послова 
спроведе истрага о евентуалној злоупотреби службеног положаја. 
„Сматрамо да је од стране одговорних у МУП-у дошло до злоупотребе 
службеног положаја из разлога што Минстарство унутрашњих послова, 
новчана средства која се одбијају запосленима од зарада на основу ПИО 
фонда није уплаћивало на рачун ПИО фонда, те се пензионисаним 
радницима МУП-а уместо коначних решења за пензију издају привремена 
решења уз образложење да МУП није уплатио по неколико година стажа“, 
наводи Синдикат у саопштењу. 
Руководство синдиката сматра да је овакав поступак Министарства 
унутрашњих послова скандалозан, против законит и поставља питање ко 
је злоупотребио службени положај, донео одлуку да се новчана средства 
запослених од њихових зарада намењена уплати ПИО фонду користе за 
друге ствари а не за оно за шта су намењена. 
Они питају шта да очекују запослени у многим министарствима и у 
приватним фирмама „када врх Државе и Министарство унутрашњих послова 
крши закон“. 
 

 
 

Суд Шпаније пресудио – пуш-пауза се не плаћа 
 
МАДРИД – Компанија „Галп”, која је престала да плаћа запосленима време које проведу на 
паузама за пушење, добила је случај пред Вишим судом у Шпанији. 
Компанија, која се бави енергетиком, саопштила је да је поступала по шпанском закону када је 
одузимала време проведено ван просторија фирме из укупног броја радних дана запослених, 
преноси Тањуг. 
Кратка пауза за кафу или доручак с колегама је, такође, део те политике коју је „Галп” почео да 
примењује у септембру прошле године. 
Синдикат, који је овај случај изнео пред суд, планира да уложи жалбу на пресуду. 
Према недавним изменама шпанског закона, компаније морају да бележе долазак запослених 
на посао и њихов одлазак. 
Како објашњава Би-Би-Си, такво нагледање је требало да спречи експлоатацију радника, 
повећа флексибилност у уговором прописаном радном времену и да реши проблем неплаћеног 
прековременог рада у Шпанији. 
Наиме, у 2019. години, радници нису плаћени за скоро три милиона сати прековременог рада. 

http://www.politika.rs/
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Ипак, овај захтев је имао непредвиђене последице за отприлике 10 милиона пушача у 
Шпанији. 
Снимањем уласка и изласка запослених из канцеларије, компаније сада могу да израчунају 
колико времена радници проводе за радним столом. 
Шпански радници раде више сати годишње од већине осталих Европљана, осим Италије и 
Португала. 
У 2018. години, једна компанија у Шпанији могла је да очекује од запослених да ће радити 
1.701 сати, док је у немачкој фирма могла да очекује 1.363 сати рада, а у Британији 1.538. 
 

МОРАВА ИНФО 
 
Тодоровић примио представнике ФРА и уговорио састанак у 
Министарству привреде 
 
ЧАЧАК – Независни синдикат Фабрике резног алата (ФРА) саопштио је да је у уторак одржан 
састанак градоначелника Чачка Милуна Тодоровића са председником Независног синдиката 
радника ФРА Драганом Топаловићем, председником Независног синдиката Чачка Милорадом 
Пипером, председником Асоцијације Независног синдиката Чачка Нешом Пузићем, као и 
представницима радника ФРА. 
Како је наведено, теме састанка биле су решавање статуса Фабрике резног алата и и њеног 
опстанка. 
– У веома конструктивном разговору дошло се до закључка да фабрици треба пружити шансу 
при чему је градоначелник изразио велику заинтересованост да фабрика опстане, јер је и њему 
жеља да иста настави да ради и да се реше ти проблеми око 10 година неуплаћеног радног 
стажа, при чему је истакао да ће то бити регулисано уз договор са надлежним министарством. 
При томе је Градоначелник града Чачка заказао састанак при Министарству привреде за 19. 
фебруар, коме ће, поред градоначелника Чачка, присуствовати и руководство ФРА., те 
представници Независног синдиката радника АД ФРА, који је и покрену иницијативу, 
Независног синдиката Чачка, АСНС Чачак, радника ФРА, као и представници друга два 
синдиката. Независни синдикат радника ФРА се изузетно захваљује градоначелнику Чачка 
Милуну Тодоровићу што је прихватио наше сугестије око даље судбине ФРА, а за коју се наш 
Синдикат већ годинама залагао – наводи се у саопштењу Независног синдиката. 
На крају саопштења истиче се да градоначелник Тодоровић обећао да ће што пре изнаћи 
решење за просторије Независног синдиката Чачка које тренутно нису у функцији због 
реновирања скупштинског комплекса, како би та синдикална организација могла да обавља 
своју функцију у складу са Уставом и Законом.. 
 

СЛОБОДНА ЕВРОПА 
 

Мевлудин Бектић нови предсједник Савеза самосталних синдиката 
БиХ 
 
Шеснаест гранских синдиката Савеза самосталних синдиката БиХ (СССБиХ) у Сарајеву је у 
сриједу на Скупштини једногласно изабрало Мевлудина Бектића досадашњег предсједника 
Самосталног синдиката електроенергетских радника ФБиХ за новог предсједника Савеза 
самосталних синдиката БиХ. Он је био и једини кандидат за ту функцију. 
Након што је изабран Бектић је новинарима рекао да они представљају више од двије трећине 
синдикалнг чланства. 
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„На данашњу Скупштину позвани су сви грански синдикати, а одазвало се њих 16 који 
представљају 141.000 од укупно 167.000 чланова Савеза самосталних синдиката БиХ“, рекао је 
Бектић. 
Организатори Скупштине предложили су Мевлудина Бектића умјесто актуелног предсједника 
Савеза самосталних синдиката БиХ Селведина Шаторовића, који је, како сматрају, нелегално 
изабран на ту функцију. 
Актуелни предсједник СССБиХ Селведин Шаторовић није се појавио на Скупштини, а у суботу 
8. фебруара на конференцији за новинаре тврдио је да је та Скупштина незаконита. 
Пред почетак Скупштине, коју су организовали 16 гранских синдиката објављена је вијест да је 
Општински суд у Сарајеву одбио захтјев руководства Савеза самосталних синдиката БиХ, на 
чијем челу је Селведин Шаторовић, за привремену мјеру забране одржавања Скупштине, 
односно избора новог руководства. 
Како је новинарима рекао тек изабрани предсједник синдиката Мевлудин Бектић, главни 
мотив за оснивање новог руководства синдиката је борба против недомократских принципа у 
досадашњем раду Савеза. 
„Управо један недемократски принцип уцјене и данас пред ову Скупштину су позивали, 
упућивали дописе, како је то прекршај и кривична пријава, пријетњама да ће нас они тужити и 
тако даље“, рекао је Бектић. 
Предсједник Самосталног синдиката државних службеника и намјештеника у органима 
државне службе, судској власти и јавним установама ФБиХ Самир Куртовић навео је да ће 
приоритет новог руководства Савеза бити потписивање Опћег колективног уговора, 
утврђивање најниже плаће и усвајање закона о синдикатима. 
Представници гранских синдиката раније су најавили да ће усвојити пословник о раду, статут, 
те да ће да ће ставити ван снаге, према њиховим ријечима, нелегалну Скупштину која је 
одржана 21. октобра 2018. године у Зеници, када је за предсједника СССБиХ изабран Селведин 
Шаторовић. 
“СССБиХ у Министарству правде нема уписан статут и нема изабране органе и тијела. Савез 
има само у регистру уписан по пресуди Уставног суда БиХ. Усвојићемо пословник о раду, 
статут, ставити ван снаге нелегалну Скупштину која је одржана 21. октобра 2018. године у 
Зеници, те изабрати предсједника, управни одбор, органе и тијела, а то су статутарна комисија 
и надзорни одбор”, казао је Куртовић. 
Руководство Савеза самосталних синдиката БиХ, са Селведином Шаторовићем на челу 
изабрано је 21. октобра 2018. године на сједници у Зеници, која је била наставак прекинуте 
Скупштине, због недостатка кворума још у фебруару исте године. 


