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Samostalni sindikat: U Zastava oružju smene rukovodilaca zbog članstva u 
tom sindikatu 
 
U Samostalnom sindikatu Zastava oružje osudili su danas odluku uprave da se smene rukovodioci 
koji, kako je istaknuto, uprkos pritiscima, nisu hteli da se iščlane iz Samostalnog i učlane u 
Industrijski sindikat, koji favorizuje predstavnik države – predsednik Nadzornog odbora. 
 
Piše: Beta 
     

U saopštenju Sindikalne organizacije Zastava oružje je navedeno da su odluke o smeni rukovodilaca 
za proizvodnju, upravnika i dvojice poslovođa u Kalionici, osudili zaposleni koji su hteli štrajkom da 
spreče dalje šikaniranje i progon članova Samostalnog sindikata. 

„Odluka o smeni poslovođa je preinačena, ali rukovodstvo ostaje pri tome da smeni upravnika 
pogona, člana Skupštine Sindikata, koga štiti i Kolektivni ugovor, i protera ga u drugu fabričku celinu, 
čime se onemogućava njegov dalji sindikalni rad”, navedeno je u saopštenju. 

Ocenjuje se da rukovodilac pogona Kalionica već 30 godina obavlja težak i odgovoran posao u pogonu 
termičke obrade, gde se radi u izuzetno složenim i rizičnim uslovima. 

„Nedavno su smenjena dva izvršna direktora za proizvodnju, Đorđe Nestorović i Milan Ljujić, 
inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom, upravnica pogona Galvanizacija, rukovodilac Transporta, a pre 
toga su se na udaru našli rukovodilac Marketinga, Prodaje, kao i veći broj nižih rukovodilaca”, stoji u 
saopštenju. 

U Samostalnom sindikatu smatraju da se napadi na članove tog sindikata od strane predsednika 
Nadzornog odbora Ivice Marjanovića, koji je „potpuno privatizovao javnu funkciju”, pojačavaju posle 
debakla njegovog kandidata i predstavnika Industrijskog sindikata na izborima za zastupnika 
društvenog kapitala. 

„Smena ključnih rukovodilaca događa se u trenutku kada značajno treba da se podigne proizvodnja 
pušaka za američko tržište”, saopšteno je. 

U Samostalnom sindikatu su ocenili da se stalnim smenama rukovodstva već godinama razara 
fabrički sistem, a posledice su rekordni gubici fabrike, pogotovo od 2017. godine, od kada je 
Marjanović predsednik Nadzornog odbora Zastava oružje. 

Kažu da se na udaru nalazi i inženjerski kadar sa velikim iskustvom koji se prebacuje u druge celine, 
dok je veći broj mlađih inženjera napustio fabriku. 

Najavljeno je da će, zbog „najnovijeg zaoštravanja situacije i konflikta rukovodstva sa radnicima 
fabrike”, sutra biti održana Skupština Sindikalne organizacije Zastava oružje. 
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Rasinski okrug 22. od 24 okruga prema prosečnoj plati u julu 
 
Prema prosečnoj zaradi u julu 2020. godine Rasinski okrug je 22. od ukupno 24 upravna okruga u 
Srbiji, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za statistiku Srbije. 
 
Piše: Beta 
     

Prosečna neto zarada u julu u Rasinskom okrugu je iznosila 48.802 dinara. 

Niži prosek imali su samo zaposleni u Pčinjskom okrugu (48.058 dinara) i Jablaničkom okrugu 
(46.653 dinara). 

Prosečna neto zarada na nivou Srbije u julu je bila 60.029 dinara. 

Najvišu prosečnu platu u Rasinskom okrugu  u julu su imali zaposleni u Kruševcu – 50.470 dinara, 
potom u Aleksandrovcu – 46.990 dinara, Trsteniku – 46.638 dinara, Brusu – 46.455 i Ćićevcu – 
45.691 dinar. 

Najnižu prosečnu neto zaradu, kao i prethodnih meseci, imali su zaposleni u Varvarinu – samo 
43.706 dinara. 

U odnosu na Beogradski region, gde je prosečna zarada u julu bila 73.730 dinara, Rasinski okrug 
zaostaje skoro 25.000 dinara. 

Nova 

Korona ispraznila vrtiće: Decu dovodi samo onaj ko mora 
 
Autor:Bojana Milovanovic 
 
Smanjena dolaznost dece u vrtiće, koja ne premašuje 50 posto, pomaže povoljnoj 
epidemiološkoj situaciji i zahvaljujući tome mogu da se sprovedu sve predviđene mere 
za prevenciju korone. 

Predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograd Vesna Janjić tvrdi 
da sada decu u obdaništa dovode samo ono koji baš moraju i koji nisu uspeli da se snađu. Ukoliko se 
broj dece bude povećao, tu su i holovi, trpezarije i garderobe, a ne samo radne sobe. 

Vrtići su počeli da rade 11. maja, po završetku vanrednog stanja, tada smo se pribojavali da će oni 
postati novi izvor zaraze – žarišta. Ipak, to se nije dogodilo, a roditelji uglavnom ne šalju decu u vrtiće 
ukoliko baš nisu primorani na to. 

Kako nam objašnjavaju u sindikatu, tokom letnjih meseci dolaznost mališana u vrtićima je tokom 
letnjih meseci bila oko 30 odsto, u septembru se zbog završetka sezone odmora povećava, pa dostiže 
50 odsto. 

https://nova.rs/vesti/drustvo/korona-ispraznila-vrtice-decu-dovodi-samo-onaj-ko-mora/
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“Jasna je činjenica da su svi oni koji su uspeli da se snađu, decu ostavili u kućnim uslovima. Dolaznost 
dece je mala, pa nam je to sačuvalo povoljnu epidemiološku situciju u vrtićima. Mi u takvim 
okolnostima možemo da sprovodimo sve mere bez problema i da se pridržavamo svega što se tiče 
distance i brojnosti grupa, načina spavanja i kompletne organizacije dana”, objašnjava Janjić. 

 
Iako dece nema u punom broju, svi zaposleni su tu. A šta ako se dolaznost dece poveća, kako u tom 
slučaju ispoštovati sve predviđene epidemiološke mere? Pre svega onu meru koju predviđa da u 
zatvorenom prostoru svaka osoba mora da dobije svoja četiri kvadratna metra. 

Naša sagovornica objašnjava da će u tom slučaju biti iskorišćeni svi prostorni kapaciteti vrtića, a ne 
samo radne sobe u kojima dece uobičajeno borave. 

“Ono o čemu će se voditi računa, ako dolaznost dece zaista bude povećana, jeste da se koriste svi 
prostori koji su dostupni u vrtićima. Mislim na trpezarije, holove, sale za fizičke aktivnosti. Objekti su 
uglavnom tipski i namenski građeni i oni imaju uglavnom velike holove ulazne i veće trpezarije i 
garderobe koje su odvojene”, objašnjava naša sagovornica. 

 

UNDP O MERAMA VLADE SRBIJE: Privreda Srbije se oporavila od šoka 
izazvanog kovidom 

Tanjug 
 
V.Danilov 

VLADA Srbije pružila je dobar i pravovremen odgovor na prvi udar COVID-19 , ocenjeno je u 
novom socio-ekonomskom izveštaju UN u Srbiji, uz ocenu da će Vlada zbog trajanja pandemije, 
morati da jača zdravstveni sistem, ubrza reforme u oblasti socijalne zaštite i lokalne samouprave.  

Izveštaj je potvrdio da je Vlada Srbije blagovremeno i efikasno odgovorila na prvi 
talas COVID-19, reagujući na zdravstvenu krizu i neposredni uticaj pandemije na 
privredu zemlje, navodi UNDP. 

Podržana paketom brzih fiskalnih podsticaja, privreda je, kako se navodi u izveštaju pokazala 
kratkoročnu otpornost zahvaljujući kojoj je uspela da se oporavi od prvobitnog šoka i nijee 
pretrpela tako nagli pad BDP-a, zaposlenosti i zarada kao druge slične zemlje u Evropi 

Kako kriza izazvana korona virusom bude trajala, navodi se dalje, Vlada će morati i 
da malim i srednjim preduzećima pruži podršku za unapređenje fleksibilnost i 
otpornost na krize, navodi UNDP uz ocenu da je kriza prilika za izgradnju boljih 
temelja, bržu transformaciju privrede po ekološkim načelima i kontinuiranu 
izgradnju poverenja institucija i građana, zasnovanog na zajedničkoj odgovornosti.  
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Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji smatra da bi paralelno sa jačanjem zdravstva, 
trebalo dodatno posvetiti izgradnji održive budućnosti i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 
2030. 

Pozitivni postignuti trendovi doprineće smanjenju obima finansijskih sredstava koja su na 
raspolaganju Vladi Srbije za rešavanje strukturnih problema - siromaštva, nejednakosti i 
dostupnosti socijalnih usluga. 

I ekonomske i socijalne pokazatelje treba pažljivo pratiti tokom perioda pandemije i nadalje, kako 
bi se sprečio novi pad, navodi Izveštaj pokazuje da su pojedini delovi stanovništva bili pogođeni 
više od drugih, poput radnika u neformalnom sektoru, žena na malim poljoprivrednim 
gazdinstvima i starije populacije. 

Neformalni radnici čine 85 odsto otpuštenih radnika u prvom kvartalu, a mnogi nisu mogli da 
iskoriste ni redovne, ni specifične mere socijalne zaštite, donete usled pandemije COVID-19. 

Romska populacija u neformalnim i formalnim naseljima bila je uskraćena zbog nedostatka 
pristupa tekućoj vodi i struji, što je ozbiljna prepreka održavanju preporučenog nivoa higijene.  

Srednja preduzeća pokazala su se kao najotpornija i najbrže su se prilagodila novonastaloj 
situaciji, dok su uslovi za korišćenje paketa podsticajnih mera bili prestrogi za mnoga manja 
preduzeća 

Buduća fiskalna podrška trebalo bi da bude dostupna većem broju kompanija, ali i da ponudi i 
podsticaje za ekološki odgovorno poslovanje. 

Izveštaj naglašava nedostatke u upravljanju krizom na lokalnom i nacionalnom nivou, 
preporučuje jačanje socijalnog dijaloga, nadovezivanjem na snažan doprinos civilnog društva, kao 
i volontera iz svih sfera života, privatnog sektora i pripadnika dijaspore. 

UN će koristiti nalaze tog izveštaja za formulisanje saradnje sa Vladom od 2021. do 2025. godine 
za izgradnju željene budućnosti. 

 

VEĆE PLATE U JAVNOM SEKTORU Vučić: Bićemo možda jedina zemlja 
koja će to uspeti da izvede 

 S. L. 

Osim minimalca, i povećanja penzija koje je planirano za sledeću godinu, biće prostora i za povećanje 
plata u javnom sektoru, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći radove sa 
predsednikom kompanije Igl Hils Muhamedom Alabarom. 

"To povećanje neće biti značajno kao što je bilo prošle godine, ali bićemo možda jedina zemlja koja će 
uspeti da to izvede. Biće prostora da povećamo zarade za naše medicinare, vojnike...", najavio je 
Vučić. 

https://www.blic.rs/autori/s-l


7 

 

Plate u javnom sektoru nedavno je pomenuo i ministar finansija Siniša Mali. 

"Sačekaćemo kraj septembra i oktobar da vidimo kakvo je stanje u budžetu i da li ćemo i kojoj meri ići 
i sa povećanjem plata u javnom sektoru", rekao je Mali. 

Prošle godine, u novembru, zarade u javnom sektoru su povećane u proseku za osam do 15 odsto. 
Najveći rast dobile su medicinske sestre i tehničari - 15 odsto. 

Doktori u zdravstvu i zaposleni u nauci i kulturi dobili su povećanje od po 10 odsto. Povišicu od devet 
odsto dobili su zaposleni u prosveti, sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima, kao i radnici 
u ustanovama socijalne zaštite, i pripadnici bezbednosnih službi i snaga. Zaposleni u državnoj upravi 
dobili su povećanje od osam odsto. 

Plate svim zdravstvenim radnicima država je ponovo povećala u aprilu ove godine i to za 10 
procenata. 

Za sledeću godinu povišice su najavljene i penzionere. 
 
 

 

 

Од почетка године запослено 20.000 људи 

Подаци са једног од сајтова за запошљавање говоре да је у првих осам месеци ове 
године посао добило само 5.000 људи мање него у истом периоду 2019. с тим да су 
сада врло тражени курири и службеници у кол-центрима 

Упркос епидемији короне у првих осам месеци ове године 20.000 људи добило је посао – свега 
5.000 мање него у истом периоду прошле године, показује најновије истраживање сајта за 
запошљавање „Инфостуд”. Корона криза је, међутим, утицала на промену ранг листе тражених 
занимања, па је највише радника током ове године запослено у трговини, ИТ индустрији, 
занатским делатностима, администрацији и кол центрима. Како у разговору за наш лист 
говори Милош Турински, пи-ар менаџер сајта „Инфостуд”, послодавци су углавном тражили 
раднике са средњом стручном спремом – мање од трећине њих расписало је огласе за 
високообразоване особе. 

На дневном нивоу сада је активно око 2.500 огласа за посао, а на врху топ листе најтраженијих 
занимања тренутно се налазе продавци у трговини, комерцијалисти, магационери, возачи и 
телефонски оператери. Анализирајући промене које је на тржишту послова направила 
пандемија ковида 19, наш саговорник истиче да је највише погођен сектор туризма, 
угоститељства, транспорта и трговине непрехрамбених производа. 

– Туризам је сектор који је претрпео највећу штету, јер је угоститељство по изласку из 
ванредног стања донекле успело да се поврати – власници кафана и ресторана се жале јер су 
ове године изостала велика славља, као што су прославе матуре и венчања са неколико 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/mali-od-1-januara-penzije-vece-za-59-odsto-prosecna-penzija-29407-dinara/fftdd93
http://www.politika.rs/
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десетина или стотина гостију, али нису могли да се жале на свакодневни промет у летњем 
периоду. Међутим, када је реч о туризму, свима је јасно да је ова година изгубљена – до 
пандемије короне, број страних гостију у Србији растао је из године у годину, а ове године 
практично их није било. Око милион људи који сваке године летују у Грчкој овог лета је остао 
код куће, а тек су у другој половини августа малобројни туристи почели да одлазе у Египат, 
Турску и Бугарску – подсећа Турински. 

– Велики број малих туристичких агенција ставио је кључ у браву, а то нарочито важи за оне 
које имају десетак запослених и углавном раде као субагенти већих агенција. Трећа област која 
је претрпела највећи ударац јесте транспорт људи у авионском и аутобуском саобраћају, који је 
повезан са туризмом. И фризери су се суочили са огромним падом муштерија, због тога што 
велики број жена месецима ради од куће, а њихови приходи значајно су умањени јер су 
изостале матурске прославе и велике свадбе – наводи Милош Турински и додаје да су фризери 
и угоститељи били најтраженији радници пре пандемије ковида 19. 

Наш саговорник додаје да су запослени на привремено-повреним пословима највише изгубили 
због пандемије вируса корона. Њима нису продужени уговори, а потом је дошло и до значајног 
пада сезонских послова – овог лета није био могућ рад на приморју, односно у угоститељским 
објектима у Хрватској и Црној Гори, у које већ годинама одлазе наши сезонци. Мали број њих 
радио је привремене пољопривредне послове, као што је брање малина и боровница. 

– Сектори који су добро прошли су фармацеутска индустрија, ИТ сектор, телекомуникације и 
сектор производње, који снабдева велике трговинске ланце. Ако је судити према броју огласа, 
сектор трговине се најбрже опоравља. Најтраженији радници током ванредног стања били су 
возачи Б категорије, курири-достављачи и радници у кол центрима, а када је пуштена (лажна) 
информација да ће нестати горива, бензинске пумпе су запошљавале точиоце и касире – 
истиче Милош Турински 

Истраживање које је овај сајт објавио током јула показало је да је, због епидемије вируса 
корона, више од 60 одсто компанија у нашој земљи увело рад од куће као привремену или 
сталну меру. 


