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Stojiljković: Sindikat UGS Nezavisnost štitiće i radnike koji rade na 
ugovore 
 
Sindikat UGS „Nezavisnost“ zalagaće se za zaštitu, ne samo zaposlenih radnika, već i 
onih koji rade na ugovore o privremeno-povremenim poslovima, rekao je danas 
predsednik tog sindikata Zoran Stojiljković. 
 
Piše: Beta 
     

„Do sada smo bili samo sindikalna organizacija zaposlenih radnika, ali ne i onih koji rade na ugovore, 
van radnog odnosa na povremeno-privremenim poslovima“, rekao je za Betu Stojiljković, koji je u 
maju preuzeo jednogodišnje predsedavanje Socijalno-ekonomskim savetom (SES) Srbije. 

Dodao je da će se sindikat UGS „Nezavisnost“ zalagati za zaštitu svih radnika, od fri lensera 
(Freelancer) koji nemaju standardno radno vreme, pa do onih koji rade na platformama za 
istraživanje nafte. 

Stojiljković je rekao da relevantne institucije godinama daju loše ocene socijalnom dijalogu izmedju 
sindikata, poslodavaca i države u Srbiji i da se mora učiniti „sadržajnijim“. 

„Trudićemo se da unapredimo pravo na sindikalno organizovanje, na kolektivno pregovaranje, pravo 
na učešće u državnim organima i pravo na štrajk koje je uskraćeno mnogim radnicima, posebno u 
multinacionalnim kompanijama koje posluju i u Srbiji“, rekao je Stojiljković. 

Istakao je da nije jednostavno doći do odluke kroz socijalni dijalog, obzirom na to da je i kao 
predsedavajući SES-a, samo prvi medju jednakima i da drugi članovi koji predstavljaju poslodavce i 
državu mogu da blokiraju donošenje svake odluke jer se one usvajaju konsenzusom. 

„Pokušaćemo da donesemo socijalni pakt koji podrazumeva da se na kraju godine analizira i oceni 
ono što je vlada obećala, a odnosi se na visinu privrednog rasta, plate, penzije, inflaciju“, rekao je 
Stojiljković. 

Dodao je da na mestu predsedavajućeg ima vremena za efektivan rad od sedam-osam meseci jer je 
zbog pandemije i vanrednog stanja skraćen taj period od godinu dana, ali da će SES na jesen detaljno 
razmatrati efekte vladinih mera za pomoć privredi. 

„Imam utisak da je potrošeno mnogo para, 5,1 milijarda evra za pomoć privredi i građanima, a da nije 
bilo selektivno usmereno i najviše dato onima koji su pretrpeli najveću štetu“, rekao je Stojiljković. 

Potrebno je, prema njegovim rečima, oceniti efekte tih mera i kretanje stope nezaposlenosti. 

Stojiljković je rekao da će se UGS „Nezavisnost“ kroz SES zalagati i za donošenje novog Zakona o 
radu. 



4 

 

„Probaćemo da ubedimo državu i poslodavce da minimalna cena rada treba da bude rezultat 
kompromisa, a ne da njen iznos, kao ove godine, pre pregovora saopšti predsednik države Aleksandar 
Vučić“, rekao je Stojiljković. 

Mali: Programom „Srbija 2025“ predviđena izdvajanja od 700 miliona evra 
za mlade 
 
Nacionalnim programom „Srbija 2025“ predviđena su izdvajanja od 700 miliona evra 
za mlade, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali tokom posete Loznici. 
 
Piše: FoNet 

Mali je naglasio da je reč o izgradnji stanova za mlade bračne parove, za mlade lekare i naučnike, tako 
da svoj krov nad glavom mogu da dobiju pod najpovoljnijim mogućim uslovima, navodi se u 
saopštenju Ministarstva finansija. 

On je podsetio i da je pre nekoliko dana predstavljen program „Moja prva plata“ gde se u prvom 
navratu planira zapošljavanje 10.000 mladih, uz dotaciju države, kako bi se dodatno stimulisalo 
zapošljavanje. 

Dodatno će biti izdvojeno 1,2 milijardi dinara za profesionalnu obuku, navodi se u saopštenju. 

Ministar pohvalio projekat Loznice za zapošljavanje mladih 

Mali je pohvalio danas u Loznici projekat mesnog rukovodstva za povratak mladih i 
visokoobrazovanih i njihovo zapošljavanje, saopštilo je Ministarstvo. 

Ministar je rekao da je projekat „Loznica najboljima“ dobar primer i za druge gradove, 
kako da pruže priliku mladima. 

„Tim za budućnost Loznice“ trebalo bi, kako je planirala lokalna vlast, da doprinese unapređenju i 
poboljšanju kvaliteta rada s građanima, pokretanju privredne aktivnosti, kadrovskom unapređenju 
gradske uprave i javnog sektora. 

Po raspisanom pozivu u januaru, lokalno rukovodstvo je odabralo prijemu prvih 18 mladih u „Tim za 
budućnost Loznice“ koji treba da sačine studiju o napretku svog grada , a počeli su da rade 28. maja. 

Ministar je danas na sastanku s njima govorio o planu Vlade „Srbija 2025“ kojim je 700 miliona evra 
predviđeno za mlade, da se ne bi iseljavali: „Tu je reč o izgradnji stanova za mlade bračne parove, za 
mlade lekare, naučnike, tako da mogu svoj krov nad glavom da dobiju pod najpovoljnijim mogućim 
uslovima“, rekao je ministar. 

Podsetio je i na program „Moja prva plata“, gde se u prvom navratu planira zapošljavanje 10.000 
mladih ljudi, uz dotaciju države. 
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Posle 11 godina bivši zaposleni Geneksa i ICG dobili samo deo duga 

Radnici i dalje čekaju isplatu socijalnog programa 
 
Bivšim zaposlenima u kompanijama ICG i Generaleksport pre godinu dana isplaćen je 
deo novca za socijalni program od 26,92 odsto, ali im država, kako kažu, i dalje duguje 
preostalih 73 odsto. 
 
Piše: Lj. B. 
     

Da bi to moglo da se desi neophodno je da se svi sudski postupci koji traju godinama završe, a u 
kojima uglavnom banke u stečaju potražuju od ovih kompanija novac na osnovu garancija koje su 
izdavale Geneksu za obezbeđenje poslova. 

„Prošlo je pet godina od otvaranja stečaja. Vidimo da se za to vreme redovno isplaćuju visoke naknade 
advokatima i upravnicima. Poverenje u stečajni sud i stečajnog upravnika koji bi trebao da nam isplati 
dugo očekivani socijalni program je nestalo sa rasipničkim trošenjem sredstava kompanije. 
Potraživanja banaka na ime navodnih garancija izdatih Geneksu za obezbeđenje poslova od pre 30 
godina iskoristili su da blokiraju isplatu socijalnog programa zaposlenima do okončanja sudskog 
procesa“, ističe Branko Radičević, jedan od 5.000 bivših zaposlenih u ove dve kompanije. 

Ovaj spor, kako kaže, može potrajati godinama a dobar deo radnika kojima država i dalje duguje na 
osnovu socijalnog programa 200 evra po godini staža je već bolesno, neki su i umrli. 

Radnicima ICG i Geneksa trebalo je da bude isplaćeno 200 evra po godini staža još 2009. kada su se 
prodajom imovine Bloka 20 i hotela Grand i Konaci na Kopaoniku stvorili uslovi za to. Trebalo je 10 
godina da prođe da bi se radnicima isplatio samo deo od više od 20 milijardi dinara koliko je tada bilo 
na namenskom računu. Maja i juna 2019. na račune manje od 3.000 njih, koji su prijavili potraživanja 
i kojima su ista prihvaćena uplaćena je tek trećina novca. Šta će biti sa ostatkom duga još se ne zna jer 
sudski postupci i dalje traju. 

Radnici su godinama upozoravali na to da im dug nije isplaćen, ali pitali i predstavnike vlasti šta se 
dešava sa novcem od kamate koja se gomilala godinama. 

 

 

ЕУ обезбедила новац за 112 малих и микро предузећа 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: ЕУ је обезбедила укупно 2.5 милиона евра бесовратних средсава за 112 микро и 
малих предузећа из југоисточне и југозападне Србије која ће између осталог отворити и 230 
нових радних места. 



6 

 

 
Новац је намењен за набавку нове опреме, која ће предузећима омогућити да унапреде 
производњу и повећају број радних места, а све то уз подршку ЕУ, у оквиру ЕУ ПРО Другог 
јавног позива. 

Приоритет је дат фирмама које запошљавају социјално угрожене групе, као и предузећима у 
руралним подручјима и добиће између 10.000 и 30.000 евра. 

Брзорастућа и извозно оријентисана предузећа и предузетници могли су аплицирати и за 
70.000 евра. 

Предвиђено је било да апликант обезбеди учешће у инвестицији од минимално 20 одсто, 
односно 30 одсто ако аплицира за бесповратна средства већа од 30.000 евра. 

Микро и мала предузећа у Србији чине 99 одсто свих регистрованих пословних објеката и 
запошљавају две трећине свих радника, а чак 60 одсто националног БДП-а потиче од те врсте 
предузећа, подсећају из ЕУ инфо центра. 

ЕУ на тај начин новцем помаже Србији да оствари циљеве повећање конкурентности српских 
предузећа, развијање нових производа, отварање нових радних места, као и оснивање нових 
предузећа и унапређење постојећих. 

Програм ЕУ ПРО доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије са укупно 
25 милиона евра. 

Уз то, та предузећа ће спровести друштвено-одговорне активности и тако подржати суграђане, 
рањиве групе, децу, али и локалне манифестације и спортске клубове и спровести акције 
заштите животне средине. 

ЕУ ПРО је активан у 99 општина на југоистоку и југозападу Србије, где је до сада реализовано 
350 пројеката, вредних скоро 20 милиона евра. 

Кроз ЕУ ПРО Први јавни позив за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике одобрено 
је 106 пројеката у вредности од 2,1 милиона евра. 

ЕУ је у српско предузетништво уложила 200 милиона евра. Иновације, развој и истраживање 
области су којима је намењено 30 милиона евра. 

 
 
 

 


