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Sindikat: Potrošena sredstva namenjena preduzećima za zapošljavanje 
osoba sa invaliditetom 
 
Sredstva koja se dodeljuju za poboljšanje uslova rada preduzeća za profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su potrošena za druge namene i 
zbog toga je obustavljen postupak javnog poziva, rečeno je Beti u Savezu samostalnih 
sindikata Kragujevca (SSSK). 
 
Piše: Beta 
     

Predsednik SSSK Jugoslav Ristić je rekao da su ta sredstva potrošena na borbu protiv korona virusa i 
da je zbog nedostatka para obustavljen javni poziv preduzećima za zapošljavanje osoba sa 
invaliditetom. 

„Obustavljanje postupka javnog poziva za dodelu sredstava preduzećima iz ove delatnosti za 
poboljšanje uslova rada, uz obrazloženje Ministarstva finansija da nema novca za taj, već upućen 
Javni poziv, znak je da država odustaje od postojanja ovih preduzeća u svom vlasništvu“, ocenio je 
Ristić. 

On je rekao da se, inače, ova sredstva obezbeđuju uplatama onih preduzeća koja ne ispunjavaju 
zakonsku obavezu o zapošljavanju određenog broja osoba sa invaliditetom. 

Ristić je rekao da je bez mogućnosti da koristi ova sredstva ostalo i državno preduzeće za 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje „Grafopromet“, iz Kragujevca, koje zapošljava 30 radnika. 

Pored toga, kako navode u SSSK, radnici „Grafoprometa“ su ostali i bez zarada i sredstava za život, što 
je posledica pandemije i prekida privrednih aktivnosti i rada državnih institucija za koje ovo 
preduzeće radi, ali i nebrige države. 

Naime, ovom preduzeću je, kao i drugim državnim preduzećima te delatnosti u Srbiji, uskraćena 
podrška Vlade iz Programa ekonomskih mera. 

Državna preduzeća nemaju pravo na tri minimalne zarade zbog korona krize, za razliku od privatnih 
preduzeća iste delatnosti. 

Na otvoreno pismo upućeno ministru rada u kome SSSK ukazuje na problem podele državnih i 
privatnih preduzeća koja zapošljavaju osobode sa invaliditetom u dodeljivanju sredstava iz Programa 
Vlade Srbije, iz Ministarstva rada je pre nekoliko dana stigao odgovor u kome se SSSK upućuje na 
obraćanje Ministarstvu finansija. 

Ristić smatra da „transmisija zahteva“ ka drugom ministarstvu ne vodi ka rešenju problema uz ocenu 
da mere nije donelo Ministarstvo finansija nego Vlada Srbije. 
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SSSK se juče otvorenim pismom obratio i premijerki Srbije Ani Brnabić i zatražio da hitno iznađe 
sredstva i pomogne „Grafoprometu“ ili saopšti kakve su namere države prema ovakvim preduzećima. 

U Srbiji postoji 57 preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa 
invaliditetom od čega je 16 u državnom vlasništvu, a ostala su privatna. 

Virus i pad industrije podigli broj zaposlenih u Srbiji, tvrde zvaničnici 

Otkud rast zaposlenih u Srbiji posle krize? 
U Srbiji je 15. maja ove godine radilo 6.988 građana više nego 27. februara ove godine. 
 
Piše: Lj. Bukvić 
     

To je javnosti saopštio ministar rada Zoran Đorđević pre dva dana, a Danasu potvrdio Republički 
zavod za statistiku. 

Prema podacima Centralnog registra, polovinom maja u našoj zemlji bilo je registrovano 2,19 miliona 
zaposlenih, a rast broja radnih mesta posle krize u odnosu na period od pre krize postoji jedino u 
kategoriji zaposlenih kod pravnih lica, kojih je u maju bilo za 14.896 više nego u februaru. 

Ukupan broj onih koji su u radnom odnosu, kako navodi RZS, povećan je za 12.640, jer je kod 
privatnih preduzetnika broj smanjen za 2.256 zaposlenih. 

Za 4.314 je manje onih koji rade na osnovu ugovora o delu, a i broj registrovanih poljoprivrednika od 
februara do maja „istopio“ se za 1.338. 

U krizom najpogođenijem sektoru usluga smeštaja i hrane najlošije je kada se radi o zapošljavanju, u 
maju je ovaj sektor imao 2.100 ljudi manje, u obrazovanju ih je bilo 1.795 manje, dok je „profitirao“ 
sektor informacija i komunikacija u kom je nakon ukidanja vanrednog stanja bilo za 3.928 više 
zaposlenih nego pre krize. 

Više zaposlenih u maju nego krajem februara u našoj zemlji bilo je i u prerađivačkoj industriji (2.922), 
i građevinarstvu (2.552). 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da nezaposlenost u 
prvom kvartalu ove godine iznosila 9,7 i da kada se uporedi sa februarom 2020. podatak iz maja 
pokazuje da je bilo više zaposlenih, što je protumačio pojavom novih profesija i zanimanja koja je 
probudila epidemija. 

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu 2020. broj zaposlenih iznosio je 2,87 
miliona, a broj nezaposlenih 310.300. 

U isto vreme registrovana zaposlenost je u prvom kvartalu ove godine bila 2,18 miliona, od čega je 1,7 
miliona zaposlenih u pravnim licama, 374.306 su preduzetnici i 68.885 poljoprivrednici. 

Potpredsednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković kaže za Danas da prema podacima od 
sredine marta koje su oni dobili na sednici SES-a bilo 15.000 manje prijavljenih u tom trenutku. 
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Zato, kako kaže, sumnja u podatak da zaposlenost sada posle krize raste, naročito ako imamo i 
podatak o padu industrijske proizvodnje. 

„Što se mene tiče, da komentarišemo možemo onoga trenutka kada sve državne ustanove ujednače 
podatke i kažu nam koliko ljudi zaista radi. Ovde ne pričamo o Anketi o radnoj snazi prema kojoj u 
Srbiji radi 800.000 ljudi više nego što zaista jeste. Ta Anketa računa i one koji su radili i sat vremena. 
Zaposleni su oni koji plaćaju doprinose i sve poreze ili kojima to plaćaju poslodavci“, ističe Vuković. 

Kada bi, napominje on, kriterijum za računanje broja zaposlenih bio samo to ko plaća poreze i 
doprinose onda stopa nezaposlenosti ne bi bila 10, već 20 odsto. 

Jedan od sektora koji nije pretrpeo direktnu štetu od krize, ali u kom je opet bez posla ostalo više od 
hiljadu ljudi jeste poljoprivreda. 

Predsednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić za naš list kaže da oni imaju 
problem sa nedostatkom radnika jer je malo onih koji će da rade privremeno. 

„Nama su potrebni radnici, u ratarstvu naročito, ali mi ne možemo da ponudimo njima da rade cele 
godine kada posla ima za četiri, pet meseci“, ističe Jakšić. 

On kaže da vanredno stanje i kriza nisu toliko uticali na poljoprivredne radove jer su oni imali dozvolu 
da budu na parcelama, ali da ih sada brine kako će ići otkup robe. 

„Plašimo se da može da dođe do nove krize, koja bi mogla da dovede do zabrane izvoza, a pitanje je da 
li će biti novca za isplatu“, napominje Jakšić. 

Prema podacima RZS, zaposlenost je u Srbiji u prvom kvartalu smanjena za 60.800 u odnosu na 
poslednje mesece prošle godine, od čega je 51.400 u neformalnom sektoru. 

Zaposlenost je smanjena u Južnoj i Istočnoj Srbiji i to za 31.000, Vojvodini za 27.900, Šumadiji i 
Zapadnoj Srbiji za 13.800, dok je jedino u Beogradu zabeležen rast broja zaposlenih i to za 11.900. 

Uticaj pandemije korona virusa na kretanja na tržištu rada u tom periodu je zanemarljiv, a jedine 
promene koje bi se, kako navodi RZS, mogle u tom periodu delimično dovesti u vezu sa tim, ali i sa 
sezonskim uticajem, jeste rast stope neaktivnosti za jedan procentni poen, kao i promena u strukturi 
zaposlenosti. 
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Obratili se premijerki povodom egzistencijalne ugoženosti radnika 

Kragujevac: Invalidi bez plata, nadležna ministarstva bez rešenja 
 
Ministartvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja ne može da pomogne 
kragujevačkom Grafoprometu, kao ni drugim državnim preduzećima za profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidietom, navodi se u odgovoru tog 
ministarstva na nedavno otvoreno pismo Saveza samostalnih sindikata Kragujevca. 
 
Piše: Z. Radovanović 
     

Pismom je upozoreno da rečena preduzeća nisu obuhvaćena Programom ekonomskih mera Vlade za 
prevazilaženje posledica epidemije COVID 19, te da radnici tih firmi, mahom osobe sa invaliditetom, 
nisu primili plate za april, a po svemu sudeći, neće ni za maj. 

Zbog toga se SSS u Kragujevcu danas obratio premijerki Ani Brnabić i od nje zatražio da Vlada 
obezbedi novac za plate zaposlenima u ovim preduzećima, čije je poslovanje ugroženo ne epidemijom 
COVID 19, već i državnom nebrigom, kao nenamirenim potraživanjima od državnih ustanova i 
institucija. 

Podsetimo da kragujevačke firme Grafopromet i Šumadija DES, kao i još 14 domaćih preduzeća 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) koje su u stopostotnom 
vlasništvu države nisu dobila novac predviđen Programom ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, 
odnosno tri minimalne zarade za sve zaposlene, jer se ovaj program odnosi samo na privatna 
preduzeća. 

Savez samostalnih sindikata Kragujevca se, otuda, 25. maja otvorenim pismom obratio ministru rada 
Zoranu Đorđeviću i na primeru kragujevačkog Grafoprometa, čiji su radnici ostali bez aprilskih 
zarada, ukazao mu na nezavidnu poslovno-finansijsku situaciju u svim državnim firmama te vrste u 
Srbiji. 

Predsednik SSS u Kragujevcu Jugoslav Ristić kaže da ga je Ministarstvo rada u svom odgovou uputilo 
na Ministarstvo finansija, u kojem, opet, kažu da je Program ekonomskih mera za pomoć privredi 
donela Vlada… 

– Naše obraćanje ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću i 
odgovor koji smo dobili od tog ninistarstva, nije obezbedilo isplatu zarada u preduzeću Grafopromet 
koje je 100 odsto u državnom vlasništvu, i koje zapošljava 30 radnika od kojih su 18 invalidi, od čega 
su 13 lica sa posebnim potrebama. Transmisija problema na drugo ministarstvo ne vodi rešenju, 
naveo je Ristić u pismu premijerki Brnabić, naglašavajući  da je 30 radnika Grafopromera ostalo bez 
sredstava za život, jer već duži period ne primaju plate. 

Napomenuo je, pritom, da u Srbiji postoji 57 preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, od čega je njih 16 u državnom vlasništvu, a ostala su privatna, 
koja su, za razliku od državnih, obuhvaćena Programom ekonomskih mera Vlade. 
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Radnicima državnih preduzeća, istakao je Ristić, neshvatljiva ova podela, koja za posledicu ima 
diskriminaciju osoba sa invaliditetom koje nisu zaposlene u privatnim firmama. 

– Da li to znači da ova preduzeća u državnom vlasništvu ne treba da postoje? Odlukom Vlade o 
merama pomoći privredi, ovih 16 preduzeća isključeno je i iz mogućnosti vezane za dobijanja 
povoljnih kredita, piše lider kragujevačkih sindikalaca premijerki Brnabić, uz konstataciju da je 
potpuno neprihvatljivo razdvajanje radnika na one koji rade u privatnim ili državnim preduzećima. 
Tim pre što i u jednim i u drugim većinu čine invalidi i osobe sa posebnim potrebama. 

– Sindikat traži od Vlade Republike Srbije da hitno obezbedi sredstva i pomogne Grafoprometu i 
ostalim državnim preduzećima te vrste, bar toliko koliko je pomogla privatnim preduzećima iste 
delatnosti, kao i da saopšti kakve su namere države prema ovim preduzećima, navodi se u Ristićevom 
pismu Ani Brnabić. 

Brnabić: Kada se podigne italijanski Fijat, obnoviće se i proizvodnja u 
Kragujevcu 
 
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Kragujevcu da je autoindustrija posle 
ugostiteljske, sektora saobraćaja i transporta, jedna od industrija najviše pogodjenih 
korona krizom, ali je izrazila nadu da će u Kragujevcu uskoro biti obnovljena 
proizvodnja „500L“ u fabrici Fijat automobili Srbija. 
 
Piše: Beta0 

„Mi se nadamo, i u stalnom smo kontaktu sa Fijatom, da će oni uspeti da pokrenu proizvodnju što pre 
i da će onda to da se vidi i ovde u njihovoj fabrici u Kragujevcu“, rekla je Brnabić novinarima. 

Izrazila je nadu da će italijanska fabrika Fijat, kao i Italija, da se podigne i da će, kazala je, uskoro 
ponovo biti proizvodnje u Kragujevcu. 

„Ali paralelno sa tim, ono što mi radimo kao Vlada, već od 2014. godine, stvarno se trudimo da ovde 
dovedemo što veći broj investitora kako ne bi zavisio ceo Kragujevac od jednog investitora. Dakle, zato 
imamo danas, i ponosna sam, Milanović inženjering, Simens, Janfeng, mnogo drugih investitora koji, 
nadam se, gradjanima Kragujevca daju neku sigurnost da mi svi zajedno ne zavisimo od jednog 
investitora“, rekla je Brnabić. 
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Србија најбрже растућа економија у Европи 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: У првом кварталу ове године, Србија је најбрже растућа економија Европе, изјавио 
је данас председник Александар Вучић. 

 
Добили смо податке за Ирску и Малту, њих смо чекали. Формално и званично Србија је 
најбржа растућа економија целе Европе у првом кварталу, по Евростату, рекао је Вучић за ТВ 
Панчево. 

Према његовим речима, Ирска је "расла" 0,5 одсто БДП-а, а Малта 1,2 одсто у првом кварталу. 

Ја сам на то поносан. Нико никада у Србији није помислио да ће то моћи да се уради, рекао је 
Вучић. 

Србија је у првом кварталу забележила раст од пет одсто БДП-а. 

Вучић истиче да верује да ће до краја 2025. у Србији просечна плата бити 900 евра, ако се буду 
сачували мир и стабилност. 

Верујем у рад, ангажованост и посвећеност, као и у људе који су одговорни, истакао је Вучић. 

Како је нагласио, просечна плата је у Србији у марту била 510 евра. 

И то без повећања плата медицинара и у сред кризе са ковидом19, навео је Вучић и додао да је 
заиста рекао истину када је раније најављивао да ће бити плата већа од 500 евра. 

У сеоском туризму раст броја ноћења 150 одсто у мају 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је у сеоском туризму у мају 
повећан број гостију за 40 одсто, као и број ноћења за чак 150 одсто. 

Веома сам срећан због тога, јер ће ти људи моћи додатно да уложе у те капацитете, додао је 
Вучић гостујући на ТВ Панчево. 

То показује да људи шире интересовање према својој земљи. Кажу поједини да немамо море, па 
нема га ни Швајцарска, Аустрија и Мађарска. Аустрија има седам или осам пута, а можда и 10 
пута веће приходе од туризма него Хрватска иако нема море, приметио је Вучић. 

Истиче да Србија може пуно тога да понуди и да ће се зато још више подстицати домаћи 
туризам преко ваучера. 

Помогли смо Италију с око 10 милиона евра 
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Србија је помогла Италији у борби с корона вирусом са укупно око 10 милиона 
евра, изјавио је председник Србије Александар Вучић и истакао да му је било 
замерано што је рекао да није постојала солидарност између земаља ЕУ, иако су 
они то једни о другима говорили. 

Рекао сам шта сам имао и онда су ме сви напали. Као што знате латинску пословицу о Јупитеру, 
а коју ми другачије преводимо: Оно што приличи Богу не приличи волу. Ја, као представник 
мале земље, ваљда нисам имао право да приметим истину, казао је Вучић на ТВ Панчево. 

Ми смо помогли Италији и то много, нагласио је Вучић, додајући да је помоћ била вредна 8,1 
милион евра, али са организованих 10 летова то износи укупно око 10 милиона евра. 

То је била велика помоћ, то је од једне мале земље. Увек ће неко да каже - ко сте ви да 
изигравате неког играча и нас да критикујете иако су и они једни о другима то говорили, али 
најклаше је критиковати Србју јер нисмо део ЕУ, казао је председник Србије. 

Како истиче, њему је важно да се Србија добро снашла у кризи, као и да ће Србија додатно да 
снажи здравствени систем, јер се не зна шта нас чека у будућности по питану короне. 

А, што се тиче политике, било је и биће лицемерја и двоструких стандарда, још више него 
раније. На то морате да се навикнете, додао је Вучић. 

 

Nova 

Sindikat: Vlada nije dala dodatnu zaštitnu opremu vrtićima 
 
 
"Vlada Srbije nije dostavila vrtićima dodatnu zaštitnu opremu koju je obećala, pa se u 
većini predškolskih ustanova maske, rukavice i dezinfekciona sredstva nabavljaju 
zahvaljući budžetima lokalnih samouprava", kaže za Nova.rs predsednica Samostalnog 
sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Bosiljka Jovanović. 

Prema njenim rečima, u problemu su one siromašnije opštine, koje nemaju mogućnosti da to 
obezbede. Upozorava i da je odluka o otvaranju vrtića od 11. maja bila ishitrena. 

“Kolege u pojedinim opštinama kažu da su dobili po jednu masku koju moraju da peru i to je sve”, 
ističe Jovanović i kao posebno problematične ističe vrtiće u istočnoj Srbiji – poput Bora i Zaječara. 

Ona ističe da je za pojedine opštine nabavka dodatne zaštitne opreme nešto što ne mogu finansijski da 
isprate. 

“Osim beskontaktnih toplomera i vizira tamo ništa drugo nisu dobili, iako su Vlada i Krizni štab 
obećali svu dodatnu zaštitu – maske, rukavice i sredstava za dezinfekciju”, objašnjava Jovanović i 
podseća da je trebalo da bude otvoreno pet distributivnih centata u različitim delovima Srbije. 
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“Neke kolege su me zvale da pitaju gde su ti distributivni centri”, Kazala je Jovanović. 

Kao problem ističe i to što mere popuštaju brže nego što kapaciteti vrtića mogu da isprate. 

 “Mere popuštaju veoma brzo. Zaposlene zabrinjava i to što sve više dece stiže u vrtiće, a inspekcije 
koje dolaze se strogo pridržavaju onih mera koje su propisane na samom početku”, upozorava 
Jovanović. 

 
Ona podseća na slučajeve iz Pirota i Vlsotinca, gde su u vrtićima zaražene vaspitačica i servirka i staje 
u odbranu svojih kolega, za koje tvrdi da su ispoštovali sve procedure. 

“Prerano je došlo do otvaranja vrtića”, zaključuje naša sagovornica. 

 
 
 
 


