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Васпитачи траже од Владе да не препушта питање организације рада 
предшколских установа локалним самоуправама 
Аутор: Данас 

 

Сва три синдиката запослених у предшколству затражила су од Владе Србије да се у што 

краћем року укључи у решавање проблема везаних за рад предшколских установа, потврђено је 

Данасу у Синдикату предшколског васпитања и образовања. 

"Запослени у предшколским установама су непријатно изненађени дописом Министарства 

просвете у коме је директорима предшколских установа остављено да у сарадњи са 

оснивачем, односно локалним кризним штабом, с обзиром на актуелну епидемиолошку 

ситуацију у конкретној локалној заједници, донесу одлуку о повећању односно смањењу 

броја деце у објекту/групи. Сматрамо да у овом тренутку нема основа да се 

Министарство просвете руководи принципом аутономије локалних самоуправа, када је у 

свим установама образовања и васпитања у Србији иста епидемиолошка ситуација", 

наводи се у допису Влади, који су потписали председници Самосталног синдиката 

предшколског васпитања и образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдиката образовања 

Србије. 

Они су указали да је Министарство у упутствима за основне школе дефинисало норматив да у 

једној учионици истовремено може бити 15 ученика, уз прописану дистанцу од четири 

квадратна метра по детету. 

"Из ког разлога недостаје упутство за начин рада у припремном предшколском програму, 

иако га поједине школе имају у свом саставу", питају се синдикати. 

Поручују и да неке локалне самоуправе досад нису имале много разумевања за предшколске 

установе, због чега страхују да се 1. септембра може доћи у ситуацију да, тамо где вртићи 

користе капацитете школе, у две суседне учионице сличне квадратуре учитељ ради са 15 

ученика, а васпитач са 26 и више деце. 

Из синдиката наводе и да су у више наврата Министарству просвете достављали предлоге како 

да се организује рад предшколских установа, а да безбедност деце, запослених и родитеља 

остане на највишем нивоу, али да никакав одговор нису добили. 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

РТВ: Обезбеђене редовне плате, радници неће добити отказе 
Извор:Танјуг 

 

РТВ саопштила је данас да је успела да обезбеди редовну исплату зарада и других личних 

примања за запослене и навела да нико од њихових радника запослених на одређено и 

неодређено време неће добити раскид уговора о раду. 

НОВИ САД: Радио-телевизија Војводине (РТВ) саопштила је данас да је успела да обезбеди 
редовну исплату зарада и других личних примања за запослене и навела да нико од њихових 
радника запослених на одређено и неодређено време неће добити раскид уговора о раду. 
Наиме, јуче је синдикат "Независност" РТВ позвао руководство те медијске куће да спречи 
најављена отпуштања и заштити више од 250 запослених, а најавили су и протесте уколико се 
отпуштање не спречи. 
Тај синдикат тврди да покрајински јавни медијски сервис отказима угрожава информисање на 
мањинским језицима. 
Руководство РТВ у данашњем саопштењу је навело да је пандемија оставила економске 
последице по пословање РТВ, јер су Уредбом о измени буџета Србије приходи за финансирање 
основне делатности РТВ смањени за 201 милион динара. 
Због тога је, наводи руководство, медијска кућа била принуђена да се кредитно задужи како би 
ублажила негативан ефекат смањења прихода и обезбедила несметано обављање делатности. 
Такође, додају да су интерним мерама смањени расходи на позицијама агенцијског 
запошљавања радника, путовања и дневница. 
У овом тренутку, кажу из руководства, због измењених услова финансирања не постоје 
законски услови да РТВ закључи нови уговор са Агенцијом за запошљавање. 
Међутим,како наводе, РТВ је од надлежних републичких органа тражила и добила сагласност 
за пријем 50 радника на неодређено време, који су сада ангажовани преко Агенције за 
запошљавање. 
Од 27 новинара који ће, на поменути начин, бити примљени на неодређено време у РТВ, њих 18 
је из мањинских редакција. 
Данас је радницима РТВ-а пружила подршку Социјалдемократска унија и подржала захтеве 
синдиката „Независност" РТВ, наводећи да се залаже за "ослобађање медијских јавних сервиса 
од контроле власти". 
Кажу да се за јавне сервисе мора обезбедити стабилно и адекватно финансирање ван утицаја и 
контроле власти, јер би такви јавни сервиси били примери адекватног, правовременог и 
критичког извештавања о значајним темама у друштву. 
 

 

 

 

 

 
 



5 

 

 
 
 

Железничка предузећа направила губитак од око 100 милиона евра 
Аутор:Маријана Авакумовић 

 

Савет за борбу против корупције скреће пажњу на ненаменско трошење пара из међународних 

кредита 

Упркос похвалама Међународног монетарног фонда за успешно ре-структурирање српске 
железнице и уверавањима да ће то предузеће постати модел за реформу других јавних 
предузећа, сва три железничка друштва, тржишно оријентисана, у периоду од 
реструктурирања закључно са 2018. послују са губитком. Из буџета Републике Србије у периоду 
мањем од четири године дато је око четири стотине милиона евра, а „Србија воз” и „Ин-
фраструктура железнице” и поред толиких субвенција исказали су губитак од око сто милиона 
евра. Ово је закључено у извештају Савета за борбу против корупције који је анализирао 
пословање „Инфраструктуре железнице”, „Србија воза” и „Србије карго”, који од 2015. послују 
као засебна предузећа. 
– То што су нека друштва у појединим годинама исказала и финансијску добит није реална 
слика, јер би без субвенција државе такође била у губитку. Према једино доступним 
финансијским извештајима из АПР-а, а то је закључно са 2018. годином, укупно исказан 
пословни и остали приход за сва три друштва у периоду 2015–2018. износи 53,4 милијарде 
динара, приходи од субвенција су 47,7 милијарди динара и остварен је губитак од 12,2 
милијарде динара – наводи се у извештају савета. 
Савет за борбу против корупције истиче да успешно реструктурирање подразумева да је 
„трома” железница постала ефикаснија, са смањеним трошковима пословања, што имплицира 
смањење губитака у пословању, а самим тим и веће пословне приходе и мање субвенције 
државе. 
То такође подразумева да се изабере професионални менаџмент и да се сходно великим 
улагањима, која су из скупих међународних кредита, изгради и реконструише значајан део 
пруга у задатим роковима и озбиљно обнове возна средства како у теретном, тако и у 
путничком саобраћају. 
Савет наглашава да је у железничка друштва од реструктурирања озбиљно улагано и да су 
закључени међународни уговори у вредности већој од две милијарде долара, што је добро. Али, 
према њиховом мишљењу, није добро што су кредитни аранжмани склапани у 
нетранспарентним поступцима, односно није примењиван Закон о јавним набавкама, ни кад је 
у питању избор извођача ни извор финансијских средстава, па то за последицу има 
нетранспарентно трошење новца. 
Конкретно за изградњу брзе пруге Београд–Будимпешта, према анализи Савета, подаци о 
утрошеном новцу из руског и кинеског кредита између Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и Министарства финансија разликују се неколико стотина 
милиона долара. 
– Избегавање достављања одговора дуже од четири месеца, па у тако достављеном одговору 
образложење да Министарство грађевинарства саобраћаја није потписник међународних 
уговора и да руски кредит прати тек од 2017. године, не само да није прави одговор на захтев 
Савета већ такав одговор изазива одређене сумње. Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре има обавезу да прати трошење кредитних средстава по два основа, јер је то 
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регулисано међународним споразумом и зато што је железница у ресору тог министарства – 
наведено је у извештају Савета. 
Према њиховој анализи, подаци нису оптимистични када је реч о утрошеним парама на дан 31. 
12. 2019. у износу од 521,2 милиона долара (из буџета 106,1 милион долара и 415,1 милион 
долара кредита) и степену физичке реализације, која је на најдужој деоници од Новог Сада до 
Суботице нула, а на деоници Београд – Стара Пазова само 15 одсто и 44 одсто на деоници Стара 
Пазова – Нови Сад. 
– Потрошена је четвртина уговорених средстава, а рокови за завршетак брзе пруге у оваквим 
околностима су несагледиви, осим ако се слушају политичка обећања у којима се помиње 
завршетак деонице Београд – Нови Сад крајем 2021 – наводи Савет. 
Ово независно владино тело је, анализирајући структуру трошкова на изградњи пруге од Старе 
Пазове до Новог Сада, коју изводе руске железнице „РЖД интернешнел”, установило да је од 
аванса од 87,8 милиона долара уплаћених из буџета 31,7 милиона долара неоправдано. 
Потом, за модернизацију и обнову пруге Београд – Стара Пазова уговорена је вредност 
пројекта у укупном износу од 350,2 милиона долара, од чега је кредит Републике Кине 297,6 
милиона долара, а средства буџета 52,6 милиона долара. Изграђено је 15 одсто, а потрошено је 
115,5 милиона долара и 71 милион динара. Док је за модернизацију пруге од Новог Сада до 
Суботице потрошено три милиона динара на име државне надокнаде, ништа још није 
изграђено, а уговорена вредност је 1,2 милијарде долара. На обе деонице које се финансирају 
из кинеског кредита извођачи су кинеске компаније „Чајна релвеј интернешнел” и „Чајна 
комјуникејшнс констракшан компани”. 
„Политика” од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није добила 
одговоре на питања зашто железничка предузећа праве губитке и поред издашних државних 
субвенција, да ли контролишу како се троше паре из међународних кредита, зашто се 
разликују подаци два министарства о потрошеним парама и да ли је тачно да су на прузи 
Београд–Будимпешта ненаменски трошене паре. 
 
 

Тешко Смедереву и са железаром и без ње 
Аутор:Оливера Милошевић  

 

Кад нема отровног дима, граду прети глад. Кад има дима – ту је болест. Таква је судбина 

воћарског града на Дунаву 

Смедерево – „Пола Смедерева храни железара, а она ће побити бар две следеће генерације”, 
написала је једна Смедеревка на „Фејсбуку”, и чини се, погодила у мету, коментаришући зашто 
је на протест против загађења који је за викенд одржан у овом граду, дошло тек око 300 људи, 
притом доста њих из других градова. У њеном коментару отприлике лежи истина о судбини 
једног воћарског града на Дунаву који је сплетом лоших околности постао град гвожђа и 
синоним за загађен ваздух. 
Није тачно да Смедеревци не маре (мада има и таквих) што деценијама удишу прашину, чађ, 
што је проценат оболевања од канцера дисајних органа порастао 200 одсто и што им се не 
пише добро. Више је разлога што је тако мало грађана било на протесту. Преовладао је страх да 
буду виђени – да се не изгуби парче хлеба и недостатак свести да се ћутањем дугорочно губи 
више. Ту су и она стара питања – ко организује протесте и шта су мотиви организатора. Ту је и 
страх од политизације и злоупотребе опште муке зарад нечијих интереса. И инертност, по 
принципу: „Ја ништа не могу да променим, не зависи од мене...” Свега је ту било. 
Смедерево је у проблему и са и без железаре. Кад нема отровног дима, граду прети глад, јер та 
фабрика са више од пет хиљада радника директно храни 20.000 душа, не рачунајући 
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кооперанте из целе Србије и локалну привреду која живи од плата из железаре. Кад има дима – 
ту је болест, индиректно и повећана смртност. Решење је – натерати кинеске власнике да 
поштују живот и ставе га изнад профита, тако што ће стриктно примењивати све мере заштите. 
То може само држава. 
И организатори протеста чекају реакцију државе. Оцењују да је срамота да тако мали број 
људи, у граду са више од 100.000 становника, дође на протест, али, сматрају да „грудва може да 
покрене лавину”. 
Подсетимо, у организацији смедеревског Покрета „Тврђава” у знак протеста против 
константног загађења ваздуха због кинеског ХБИС-а, блокирана је пруга ка луци Смедерево. 
„Кап у чаши” незадовољства преливена је прошлог викенда када су мештани Радинца објавили 
да над тим селом падају челични опиљци, и то само неколико дана након што је околина 
железаре била прекривена црном прашином од турске руде ’сидерит’”, за коју многи тврде да је 
канцерогена. 
 

 

 

 
 

Вучић: "Циљ 100.000 запослених у НЕМАЧКИМ КОМПАНИЈАМА у 
кратком временском року" 
Извор:Танјуг 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је немачком министру за привреду 
и енергетику Петеру Алтмајеру пренео да је циљ Србије да има укупно 100.000 људи 
запослених у немачким компанијама у кратком наредном периоду, да немачке компаније које 
су радиле у Србији остану и инвестирају, али да жели и нове немачке инвеститоре. 
Вучић је за РТС рекао да је потписан споразум о административном партнерству и поручио да 
ће постојати представник немачке владе задужен за инвестиције и такозвани зелени договор у 
Представништву Србије. 
- Ово је ваљда први споразум који сам на тај начин потписао, о наš ем административном 
партнерству - рекао је Вучић.  
Он је додао да је у међувремену много немачких инвеститора доведено и да су немачке 
компаније свуда по Србији. 
- Они су највећи инвеститори и данас запошљавају нешто више од 63.000 људи. Наш циљ је, 
рекао сам то Петеру Алтмајеру, да имамо 100.000 људи запослених у немачким компанијама у 
кратком наредном периоду. Зато ће нам ово партнерство додатно помоћи - рекао је Вучић. 
Он је додао да је било речи и о томе како да се направи боље пословно окруž ење и да Србија 
буде јоš  привлачнија.  
- Јер људи треба да знају да ће се сада део производње из азијских земаља (иако Алтмајер жели 
да задржи Кину), тај ланац снабдевања, преселити у Европу, и ту ми желимо да се наметнемо 
као први партнер Немцима, да најбоље њихове фабрике преселе на територију Србије - рекао је 
председник.  
Подсетио је и да је молио Алтмајера својевремено за неке инвестиције и да је страš но важмп 
да се задржи и увећа темпо развоја Србије и темпо сарадње са Немцима.  
- Немачка је наš  први спољнотрговински партнер, али и први по услугама партнер, само 
трговински партнер на више од пет милијарди. У првих шест месеци смо имали пад од свега 5,9 
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одсто. Имајући у виду корону и све š то се збивало, то је апсолутно минималан пад - рекао је 
Вучић. 
Он је додао да Србију очекује динамичан раст у наредном периоду.  
- Очекујем да немачке компаније које су радиле у Србији остану у Србији, наставе да 
инвестирају у Србију - додао је Вучић. 
Истакао је да жели и нове немачке инвеститоре да би се у Србији што више људи запослило. 
- Поносан сам на ову сарадњу, то су добри, велики резултати, много тога морамо да урадимо - 
указао је Вучић. 
Он је рекао да је било речи и о великим резервама угља и како би Немци могли да помогну 
Србији око зелене енергије. 
Вучић је оценио да је овај разговор био много важан за Србију, и да је то добар сигнал у овом 
делу кризе због Ковида-19, када се већ размиš ља о новим стопама раста.  
Председник Србије рекао је да се нада да Србија може да избегне негативан раст и да је 
Алтмајер био изненађен и да је рекао да би то било изузетно. 
 

 
 

 
 
 

Узбуњивач из "Јуре": Сада се поштују све епидемиолошке мере 
Аутор:Н1 Београд  
 
Радник фабрике "Јура" из Раче Славиша Пајовић изјавио је у Дану уживо да се сада у тој 
фабрици поштују све прописане епидемиолошке мере, што, додаје, није био случај када је он 
ухапшен. "У том тренутку Јура нам је обезбедила маске, али није дезинфекциона средства и 
социјална дистанца није била поштована. Ми смо 6.4. стали с радом тражећи или смањен обим 
производње или престанак рада на две недеље", каже. 
Радник фабрике "Јура" из Раче Славиша Пајовић оптужен је током првог таласа коронавируса 
за кривично дело изазивање панике и нереда пошто је изашао из круга фабрике где је са 
колегама разговарао о томе "што "Јура" не поштује договорене мере заштите запослених 
против ширења коронавируса". 
Како каже Пајовић, епилога има - тужилац је одустао од даљег гоњења. 
"Ја сам приведен и против мене је покренут кривични поступак због изазивања панике и 
нереда", каже он. 
Говорио је, додаје, о целокупној заштити у том тренутку од ковида-19. 
"У том тренутку Јура нам је обезбедила маске, али није дезинфекциона средства и социјална 
дистанца није била поштована. Ми смо 6.4. стали с радом тражећи или смањен обим 
производње или престанак рада на две недеље", каже. 
Истиче да се сада све поштује. 
"Што се тиче заштите, све је у реду, али у тренутку када сам ја ухапшен није било", каже. 
Како је рекао, човек не може никада да буде потпуно сигуран. 
"Нама послодавац купује заштитну опрему и дезинфекциона средства, редовно сваког дана 
обавештавају преко разгласа о применама тих истих", каже. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Синдикат независност је, каже Пајовић, тада учествовао у разговору са послодавцима да би се 
нашло право решење за испуњавање епидемиолошких мера. 
"Ја сам осетио личну потребу да након тог хапшења приступим чланству синдиката и самим 
тим да помогнем радничкој класи у Србији и Покрету слободна Србија, чији сам данас члан", 
каже он, додајући да у предузећу није имао проблема. 
 
 

Синдикат: Без договора о повећању минималне цене рада 
Аутор:Бета  

 

Представници синдиката, послодаваца и Владе Србије завршили су прву рунду преговора око 
повећања минималне цене рада за 2021. годину, али коначан договор није постигнут, већ су 
изнети само ставови, а наставак разговора је предвиђен за следећи уторак, рекао је члан радне 
групе синдиката УГС "Независност" Зоран Ристић. 
Он је за агенцију Бета рекао да су синдикати, УГС "Независност" и Савез слободних синдиката 
Србије (СССС) као чланови Социјално-економског савета (СЕС) заступали став да минимална 
зарада треба да се повећа са садашњих 30.022 динара на 37.500 динара, колико кошта 
минимална потрошачка корпа. 
То би, како је рекао Ристић, значило да минимална цена рада по сату порасте са садашњих 
172,54 динара на 216,75 динара. 
Разлог за повећање цене рада упркос кризи због пандемије ковида-19 је, како истичу 
синдикати, и чињеница да је прошле године у СЕС-у постигнут договор да минимална зарада 
достигне вредност минималне корпе у 2021. години. 
Представници послодаваца су се, према његовим речима, на данашњим преговорима залагали 
да се минимална цена рада повећа у складу са пројектованим растом бруто домаћег производа 
за следећу годину од шест одсто. 
Чланови радне групе за преговоре који заступају Владу Србије, односно Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, изнели су статистичке податке о макроекономским 
кретањима, али се нису изјаснили да ли се залажу за повећање минималца. 
Ристић је рекао да се очекује да се представници Ваде Србије изјасне у следећој рунди 
преговора. 
Представници синдиката, послодаваца и Владе Србије као чланови СЕС-а треба да финализују 
договор 14. септембра за када је заказана седница СЕС-а, а ако не постигну договор о повећању 
минималне цене рада, одлучиће, како је предвиђено законским прописом, Влада Србије. 
 
 

Просечна зарада у Србији у јуну 59.740 динара 
Аутор:Бета  

 

Просечна зарада у Србији у јуну је изосила 59.740 динара и у односу на исти месец прошле 
године номинално је већа за 11,4, а реално за 9,6 одсто, саопштио је Републички завод за 
статистику. 
Просечна бруто плата у јуну износила је 82.572 динара и у односу на прошлогодишњи јун 
номинално је већа за 11,6, а реално за 9,8 одсто. 
Медијална нето плата у јуну износила је 45.500 динара, што значи да је половина запослених 
зарађивала мање од тог износа. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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ОД ДРЖАВЕ ТРАЖЕ 15 МИЛИОНА ЕВРА: Туристички радници 

скренули пажњу на свој тежак положај  
Аутор:Е. В. Н. 
 
НАЦИОНАЛНА организација туристичких агенција ЈУТА, Удружења водича из 

Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца јуче су одржали манифестацију "10 

минута за спас туризма - сачувајмо туризам".  

Туристички радници, шетњом су хтели да скрену пажњу да се ова грана привреде налази у 
изузетно тешкој економској ситуацији, јер због пандемије, већ месецима не остварују никакве 
приходе. 
Како је испричао Александар Сеничић, директор ЈУТА, за тренутно стање није нико крив и у 
питању је виша сила, али туристички радници желе да апелују да је ситуација заиста лоша. 
- У тешкој смо ситуацији - истиче Сеничић. - Туристички водичи, агенције и рентакар 
компаније, за разлику од наших колега из хотелијерства које су добиле помоћ, још увек ту 
секторску помоћ нису добили. Очекујемо реакцију државе и желимо да наставимо разговоре. 
Залагаћемо се за секторску једнократну помоћ, што би државу коштало око 15 милиона евра. 
То је драстично мање него што су издвојили за хотелијере. Само тако ћемо моћи да преживимо 
до следеће године и задржимо запослене. 
Министар туризма Расим Љајић казао је да постоји жеља да се додатно помогне туристичким 
агенцијама, али то може да буде тек када се на крају сезоне види колике су могућности државе 
и колике су реалне штете које тај сегмет туризма има. 
- Размотрићемо какве су реалне могућности државе, како су агенције пословале и радиле, јер 
ипак је било неких активности много већих него што се на почетку пандемије очекивало - 
истакао је Љајић. - Свесни смо губитака које су неке агенције претрпеле, желимо да помогнемо, 
али морамо да сачекамо завршетак туристичке сезоне, да подвучемо црту. Гледамо број 
агенција које су угашене и број отпуштених радника у њима, а на дневном нивоу смо у току и са 
различитим удружењима која окупљају агенције. 
Највећа помоћ за туристичку привреду и агенције била је уредба о такозваним заменским 
ваучерима која је донета на иницијативу агенција. 
- Да није било те уредбе 90 одсто наших агенција би банкротирало - сматра Љајић. - Ми и дан-
данас имамо 50 позива грађана који се жале због те уредбе. Сматрамо да је то био један 
компромис, који је са једне стране омогућавао агенцијама да наставе пословање, са друге 
стране заштиту путницима који су уплатили аранжмане. 
Посебну секторску помоћ државе добија хотелска индустрија где је највећи број запослених у 
области туризма. Како каже Љајић, хотели у великим градовима имају губитке јер није било 
страних гостију и туриста. Сада доносимо нов пакет помоћи за хотелску индустрију чија је 
вредност око 1,5 милијарди динара. Проширили смо и обухват градова и хотела који остварују 
право са 27 градова, на 67 градова и општина где ће хотелијери моћи да аплицирају за помоћ. 
Ипак, иако ниједан организатор путовања није ставио кључ у браву, има великих отпуштања 
радника. Процењује се да је неких 25 одсто од укупног броја запослених у туристичким 
агенцијама - добило отказ. 
ОТКАЗИ 
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КАО најбројније удружење, ЈУТА је дала податак Туристичкој инспекцији да нема ниједан 
случај престанка рада организатора путовања. Од 4.500 запослених, у оквиру њихових 
чланица, око 25 одсто запослених је престало да ради. 
- Од чланица УТАС привремено или трајно је затворено 30 агенција, а отпуштена су 42 радника 
- објашњавају у Туристичкој инспекцији. 
ВОЖЊЕ АУТОБУСИМА 
ШЕТЊА туристичких радника јуче је одржана и у Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. 
Промотивном вожњом пет аутобуса за панорамско разгледање града, јуче је тако 140 
туристичких радника у Новом Саду упутило апел за помоћ. 
- Наш скуп није протест него апел за помоћ туристичком сектору - каже Атила Молдваји, 
директор Туристичке агенције "Елнос". - То смо проследили и државним институцијама од 
којих чекамо конкретан одговор. 
Како је рекао Ненад Тракић, директор Туристичке агенције "Холидеј" из Крагујевца, у 
последњих пет месеци они су имали минималне или никакве приходе. Ове године се пасош 
није толико користио. 
 

 

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ О МИНИМАЛЦУ: Синдикати и послодавци 

изнели ставове  
Извор:Танјуг 
 
ЧЛАНОВИ Социјално-економског савета званично су данас почели преговоре о 

висини минималне зараде у 2021. и на састанку су синдикати затражили 

достизање минималне потрошачке корпе од 37.500 динара, а послодавци да раст 

минималца не падне на терет привреде, док је влада најавила да ће свој став 

саопштити на наредном састанку 1. септембра.  

На састаку су били преговарачки тимови Савеза самосталних синдиката Србије, УГС 
Независност, Уније послодаваца Србије, као и Министарства за рад и Министарства финансија. 
Извршна секретарка УГС "Независност" Чеданка Андрић је рекла да су данас формално почели 
преговори и да је позиција те синдикалне организације била заједничка са колегама из С С С С. 
-Ми смо заступали став и држали се договора који је постигнут на СЕС - у да минимална зарада 
за наредну годину буде у износу минималне потрошачке корпе. То је сматрамо минимум који 
треба задовољити и наглашавамо да би требало да постоји једна потрошачка корпа, а не 
минимлана и просечна-рекла је Андрић.  
Андрић истиче да је тренутно минимална потрошачка корпа онај репер који је синдикат 
заступа, поготово имајући у виду да су људи који примају миималац у ризуку од сиромаштва. 
Каже да овог пута нису чули став владе пошто није изашла са предлогом већ је Министарство 
финансија представило податке и анализе. 
Почасни председник УПС-а Небојша Атанацковић рекао је за Тањуг да су изнели од раније 
познате захтеве, то јест да је још рано да би могло да се установљава шта ће се дешавати 
наредне године. 
-Сачекаћемо став владе и уколико буде за повећање минималца тражићемо као и претходних 
година одређене олакшице за привреду. 
Каже да закон предвиђа да минималац за наредну годину буде договорен до 15. септембра, али 
да су послодавци у начелу за замрзавање минималне зараде и да ће уколико став владе буде 
другачији тражити да то не иде на терет привреде. 
Минималац прима око 350.000 људи у Србији. 
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У крагујевачком Фијат Крајслеру до краја године мање од десет радних 
дана  
Пише: З.Р. 

 
Упркос чињеници да фабрика, због епидемије ковид 19, те драстичног пада пласмана модела 
„500Л“ и на тржиштима Италије, Шпаније и Француске, на којима се годинама уназад најбоље 
продавао,  практично не ради још од средине марта, новог отпуштања радника у крагујевачком 
Фијат Крајслеру, барем до краја године, готово извесно, неће бити. 
У крагујевачкој фабрици до скора се, подсетимо, увелико шпекулисало и страховало да би, 
услед све озбиљније беспослице, у последњем овогодишњем кварталу, поново, као оно у лето 
2016. могла да буде отпуштена читава једна произвоидна смена, односно око 1.000, од укупно 
нешто више од 2.000 радника. 
Јавности, па чак ни бољим познаваоцима (не)прилика у крагујевачком Фијат Крајслеру, 
додуше, није познато колико та фабрика тренутно има тачно запослених. 
Тим пре што је велики број радника и стручњака те фабрике, због већих зарада, бољих услова 
рада и сигурније егзистенције, напустио Фијат Крајслер и прешао у  СИМЕНС, или неку другу 
компанију у Шумадији и Србији, а није мало ни оних који су „трбухом за крухом“ отишли у 
инострансво, махом у Немачку, Словачку, Чешку и друге земље Европске уније. 
Они који су још увек у Фијат Крајслеру, ако је судити према последним информацијама из 
синдикалних организација које делују у тој компанији, највероватније не морају да страхују да 
ће да остану без посла до краја године. 
Питање је, међутим, колико ће посла у фабрици да имају до краја године, и када ће да се врате у 
фабричке погоне. 
Нешто више о томе требало би да се зна у крајем текуће седмице, прецизније у петак 28. 
августа, када се завршава последњи прекид производње у Фијат Крајслеру, који је почео још 20. 
јула, и који је обухватио традиционални тронедељни колективни годишњи одмор у свим 
Фијатовим фабрикама широм света (од 3. до 22. августа), те ново плаћено одуство од почетка до 
краје текуће седмице. 
Према ранијим најавама, производња модела „500Л“ у Крагујевцу је требало да  поново буде 
покренута почетком септембра у којем је било планирано укупно седам радних дана. 
Било је предвидјено да се ради још три дана у октобру, и да се тиме заврши ова производна 
године, током које је, према нешто слободнијој процени, из погона фабрике у Крагујевцу 
изашло негде између 15.000 и 20.000 готових аутомобила. 
Има, међутим, озбиљних индиција да ће, због ситуације у Фијатовим фабрикама у Италији, из 
које у Крагујевац стиже већи број делова и позиција за уградњу у „500Л“, до краја године, то 
јест у септембру и октобру да буде и мање радних дана од оних десетак предвиђених. Колико 
мање, знаће се крајем недеље. 
У Самосталном синдикату Фијат Крајслера и даље нису песимисти. На основу информација из 
Италије, наводе да  се спајање  Фијат Крајслера са Пежо-Ситроен групације, чиме ће бити 
створен четврти по величини произвођач аутомобила на свету, реализује према утврђеној 
динамици, те да ће нова компанија да буде формирана на почетку наредне године, када ће, 
како верују, да буде позната и даља судбина, односно будућност фабрике у Крагујевцу. 
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Министрова „нова занимања“ привреди непозната 
Пише: Љ. Буквић 

 
Захваљујући новим занимањима, али и запошљавању лекара и медицинских радника у Србији 
је, како је то рекао министар рада Зоран Ђорђевић, 7.000 више запослених ове у односу на 
прошлу годину. 
Из овог Министарства јуче, међутим, нисмо успели да добијемо тачан податак о томе колико је 
здравствених радника ове године добило посао, као ни која су то нова занимања о којима је 
министар пре неколико дана причао гостујући на једној телевизији. 
Ђорђевић је тада рекао и да упркос пандемији у Србији нема скока у броју отказа у односу на 
прошлу годину и да је наплата пореза и доприноса премашила прошлогодишњу, што је 
резултат или тога што мање људи ради „на црно“ или због тога што је већи број људи запослен. 
За председника Мреже за пословну подршку Драгољуба Рајића ови подаци су чудни, јер 
анализе које су у његовој организацији урадили комуницирајући са менаџерима фирми које 
послују у Србији показале су другачије. 
„Наше анализе показују да у фирмама које раде у аутомобилској индустрији постоји вишак од 
15 до 20 одсто запослених јер ове компаније послују лоше због кризе у Европи. Осим тога, све 
те металске, машинске делатности и цела производна привреда су погођени“, истиче Рајић. 
Он каже да не зна како се долази до статистике о расту запослености, да ли се ту користе 
сезонски послови, али да и у том случају делује чудно да постоји раст. 
„Имамо податке и да је обим грађевинарства чак пао у односу на прошлу годину. Онда имамо 
саобраћај, туризам, угоститељство који су због епидемије изузетно пали“, напомиње наш 
саговорник. 
Рајић каже да су мере државе допринеле да се сачувају радна места, али да ће последице кризе 
потрајати. 
„Опоравак ће ићи полако, али тешко и пре краја 2021. не можемо да очекујемо да ће привреда 
бити на нивоу из 2019“, каже Драгољуб Рајић. 
Према последњим подацима РЗС за други квартал ове године запослених у Србији је било 2,19 
милиона, 1,6 одсто више него у истом кварталу претходне године и за нијансу од 0,5 одсто више 
него у прва три месеца ове године. 
Број запослених у правним лицима у истом периоду порастао је за 2,2 одсто, број предузетника, 
запослених код њих и оних која самостално обављају делатност повећан је за 1,1 проценат, док 
је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 7,8 одсто. 
Гледано по делатностима, осим у пољопривреди пад је забележен и у области поправке 
машина и опреме и то за више од 26 одсто, број запослених у области управљања отпадом пао 
је за 40 одсто, више од 20 одсто пад је и у делатности запошљавања у услужним делатностима. 
Међутим, услужне делатности у ИТ сектору бележе раст и то од 22,7 одсто, кинематографска и 
телевизијска продукција порасле су за 16 одсто, програмирање за 17 одсто, водни саобраћај за 
12 одсто, исто колико и рударство. 
Председник синдиката УГС Независност Зоран Стојиљковић каже да је очекивао раст 
незапослености услед кризе, а не запослености и мисли да је то резултат мера помоћи које је 
држава припремила за привреду. 
„Верујем да постоји раст у ИТ делатностима и у оним секторима где се због епидемије вируса 
јавила потреба да се део људи који је на привремено-повременим пословима преведе у 
запосленост. Најнеопходније је то било у здравству и отуд можда тај привремени раст 
запослености, то се исказало кроз ове категорије. Мислим да је прекратак временски рок 
прошао да би о томе могло да се говори и да треба сачекати октобар и видети реалнију слику“, 
каже Стојиљковић за Данас. 
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Он напомиње да су процене да пад БДП од један одсто вуче са собом пад запослености од два 
одсто и да би у том случају за Србију процењених три одсто пада значило да незапосленост 
порасте на 13 или 14 одсто. 
„То што имамо неки раст тренутно је само привремена тенденција, а како се буде испољавала 
дубина кризе имаћемо и раст незапослености“, напомиње Зоран Стојиљковић. 
Према недавним проценама ММФ-а, незапосленост у нашој земљи би могла да скочи са 10,3 на 
13,4 одсто, а пад БДП-а би ове године могао да буде три одсто. За наредну годину очекивања 
Фонда су да би у Србији могло да дође до благог раста запослености, односно пада 
незапослености од 13 одсто. 
У Синдикату лекара и фармацеута кажу да не знају у коликој мери је запошљавање 
здравствених радника утицало на повећање запослености. Председник тог синдиката Раде 
Панић каже да није много. 
„Постоје неки подаци да је посао добило 3.000 у здравству, али је тај податак споран. Оно што 
ми имамо су подаци са завода где је у последњем кварталу у односу на онај пре тога разлика од 
300, било их је на бироу 2.600, да би према последњом податку остало њих 2.300“, напомиње 
Панић, додајући да је Влада одобравала запошљавање и два пута по 100 најбољих студената. 
Дешавало се, како каже, да 200 радника добије посао, али не на неодређено, већ по неким 
уговорима и да када њима истекну уговори неки други добију запослење. 
„Моје мишљење и сазнања су да за ово време посао није добило више од 500 здравствених 
радника. И они који су добили посао, нису га добили на неодређено већ на уговоре и након што 
они истекну они ће опет остати без посла“, истиче Раде Панић. 
 

 


