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Savez samostalnih sindikata Kragujevca upozorava da je “ponovo oţivela ideja o gašenju Centra za 
strna ţita” 
 

Ristić: Plan za gašenje Centra pravi funkcioner čije privatno preduzeće 
radi u istoj delatnosti 
 
Ponovo je oživela ideja o gašenju kragujevačkog Centra za strna žita, najstarije naučno 
istraživačke ustanove u oblasti agrara u Srbiji i na Balkanu, upozororilo je danas 
rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Kragujevca. 
 
Piše: Z.R. 
     

„Jedan funkcioner grada Kragujevca namerio je da spoji kragujevački Centar za strna ţita sa 
virtualnim Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji je grad osnovao pre četiri godine, a za koji je 
malo ko u kragujevačkoj javnosti i čuo do sada“ – ističe predsednik SSS Kragujevca Jugoslav Ristić. 

On tvrdi da novoosnovani Centar za ruralni razvoj godišnje od grada dobija subvencije od jedanest 
miliona dinara, a da je osmoro zaposlenih u njemu praktično besposleno. 

Grad je tom centru, prema njegovim rečima, preneo u vlasništvo i gradske robne rezerve, “u vidu ţive 
stoke, u vrednosti većoj od 15 miliona dinara”. 

„Gradski funkcioner koji je naumio da ugasi Centar za strna ţita, uveliko pravi plan da se ta ustanova 
oslobodi radnika, najverovatnije zato što nisu članovi nijedne partije, za razliku od zaposlenih u 
Centru za poljoprivrediu i ruralni razvoj. Verujem da građanima Kragujevca neće pogodovati činjenica 
da plan o gašenju Centra za strna ţita pravi gradski funkcioner, čije privatno preduzeće radi u 
delatnosti za koju je on zaduţen u lokalnoj vlast“ – smatra Ristić, napominjući da ne ţeli da objavi ime 
ovog gradskog funkcionera, pošto je siguran da će se sam prepoznati. 

Javnost špekuliše da Ristić aludira na Damjana Srejića, člana Gradskog veća Kragujevca zaduţenog za 
ruralni razvoj. 

Grad Kragujevac je, podsetimo, Centar za strna ţita, koji je u više nego nezavidnoj poslovno-
finansijskoj situaciji već 15-ak godina, od drţave preuzeo 2016. godine, kako bi sačuvao tu ustanovu 
od gašenja. 

Ostalo je zabeleţeno da su zaposleni u tom centru, protestujući zbog nemara drţave i grada prema 
njihovoj ustanovi, u oktobru 2009., na lomači ispred Upravne zgrade Centra, javno spalili svoje 
doktorske, magistarske i fakulteske diplome i zvanja, te zahvalnice i priznanja za doprinos razvoju 
novih sorti stnih ţita. 

Nešto pre preuzimanja Centra za strna ţita, grad je osnovao Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 
čija je delatnost gotovo u potpunosti istovetna onoj kojom se duţe od 100 i više godina bavi Centar za 
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strna ţita, koji je od osnivanja, davne 1898., do skora patentirao 98 sorti strnih ţita, čime je dat 
nemerljiv doprinos razvoju poljoprivrede u Srbiji i šire. 

„Izgleda da takva tradicija i potencijali Centra za strna ţita nikoga ne zanimaju i da je definitivna 
namera pojedinaca iz kragujevačke gradske vlasti da se jedina institucija te vrste juţno Save i Dunava 
ugasi. Priprema se veliko nedelo“ – upozorava Jugoslav Ristić. 

Savez samostalnih sindikata pozvao je gradonačelnika Kragujevca Nikolu Dašića da osujeti planirano 
gašenje Centra za strna ţita, te da obezbedi uslove za nastavak rada i dalji razvoj te ustanove koja je, 
pre nekoliko godina, bila prinuđena i da bagatelno rasproda kompletnu poljoprivrednu mehanizaciju. 

Zaposleni u kragujevačkom Fijat Krajsleru danas se vraćaju u fabričke 
pogone 
 
Umesto 30. septembra, kako je ranije bilo predviđeno, proizvodnja sve tri verzije 
modela „500L“, u kragujevačkom Fijat Krajsleru ponovo će, nakon poslednjeg zastoja, 
uzrokovanog padom plasmana „šumadijskog fiće“ na inostranim tržištima, da bude 
pokrenuta sutra (utorak). 
 
Piše: Z. Radovanović 
     

Očekuje se da će u ovom mesecu da bude najviše do sedam radnih dana: tri u ovoj i tri do četiri (dana) 
naredne sedmice, tokom kojih će biti proizvedeno još maksimalno oko 2.800 novih vozila. 

Da li će proizvodnja u kragujevačkoj fabrici da bude organizovana i u novembru, za sada se ne zna. 

Ukoliko, u međuvremenu, bude novih porudţbina, onda hoće, a ako ih ne bude, što je izglednije, onda 
će ovogodišnja proizvodnja modela „Fijat 500L“ da bude okončana sredinom ovog meseca. 

Prema nešto slobodnijoj proceni, u kragujevačkom Fijat Krajsleru ove godine će iz pogona da izađe 
ukupno nešto manje od 20.000 gotovih automobila, što je dvostruko manje no lane i ubedljivo 
najmanje od jula 2012., kad je u Kragujevcu startovala proizvodnja u to vreme najnovijeg Fijatovog 
modela. 

Rekordna proizvodnja u kragujevačkoj fabrici zabeleţena je 2013., kad je iz pogona izašlo i  kupcima 
na evropskim i severnoameričkim trţištima prodato više od 113.000 automobila. 
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VEĆE PLATE ZA 500.000 RADNIKA U JAVNOM SEKTORU Mali o 
povećanju: "U jedno sam siguran 99 odsto, računica za dve nedelje" 

 S. L. 
 

Sada je i gotovo izvesno da će pola miliona građana zaposlenih u javnom sektoru dobiti povećanja 
plata u narednoj godini. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je jutros da je 99 odsto siguran da će 
povišica biti, kao i da će se o procentualnom povećanju znati u narednih 15 dana. 

On je dodao da će se posle razgovora sa delegacijom MMF, u naredne dve nedelje, znati koliko će to 
povećanje i tačno iznositi. 

"U toku su razgovori sa MMF. Sa njima treba da vidimo kako nam budţet stoji i koliko će biti 
povećanje plata u javnom sektoru. Nakon razgovora sa delegacijom, u naredne dve nedelje, znaćemo i 
koliko će to povećanje biti. Ja sam 99 odsto sam siguran da ćemo moći da povećamo plate u javnom 
sektoru. Konkretnije informacije znaće se u narednih nekoliko dana", rekao je ministar finansija. 

Podsetimo, u novembru 2019. godine zarade u javnom sektoru su povećane u proseku za osam do 15 
odsto. Najveći rast dobile su medicinske sestre i tehničari - 15 odsto, dok su doktori u zdravstvu i 
zaposleni u nauci i kulturi dobili povećanje od po 10 procenata. 

Povišicu od devet odsto dobili su zaposleni u prosveti, sudije, tuţioci, zaposleni u sudovima i 
tuţilaštvima, kao i radnici u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici bezbednosnih sluţbi i snaga. 
Zaposleni u drţavnoj upravi dobili su povećanje od osam odsto. 

Plate svim zdravstvenim radnicima država je ponovo povećala u aprilu ove godine, u 
jeku pandemije korona virusa, i to za 10 procenata. 

Godinu dana ranije, početkom 2019, zaposleni u javnom sektoru dobili su povećanje plata od sedam 
do 12 odsto. Najviše, je pripalo medicinskim sestrama i stomatološkim tehničarima - 12 procenata, što 
je u proseku bilo uvećanje za oko 4.000 dinara, dok su lekari i stomatolozi dobili povišicu od 10 odsto. 

Zaposlenima u policiji, vojsci, prosveti i socijalnoj zaštiti pripalo je povećanje od devet procenata, a 
sluţbenicima Poreske i Uprave carina 8,5 procenata. Ostalim zaposlenima u javnom sektoru drţava je 
uvećala zarade za sedam odsto. 

Veću platu za pet odsto u 2019. dobili su i svi zaposleni u javnim preduzećima. 

Za 2021. godinu povišice su najavljene i za penzionere, pa će tako januarske penzije biti veće za 5,9 
odsto, na osnovu švajcarske formule. 
 

 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
https://www.blic.rs/biznis/vesti/mali-od-1-januara-penzije-vece-za-59-odsto-prosecna-penzija-29407-dinara/fftdd93
https://www.blic.rs/biznis/vesti/mali-od-1-januara-penzije-vece-za-59-odsto-prosecna-penzija-29407-dinara/fftdd93
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Министарство финансија дочекује ММФ лепим вестима 

Можда и без привредног пада ове године. – За шест месеци бруто домаћи 
производ мањи за 0,6 одсто него у истом периоду прошле године 

 
Када у понедељак почну онлајн разговори са Међународним монетарним фондом (ММФ), у 
оквиру актуелног аранжмана популарно названог „чуваркућа”, који се окончава у јануару 2021. 
године, Министарство финансија их чека са лепом вешћу да можда привредног пада у Србији 
неће ни бити или да ће износити један одсто. Видећемо на крају ових онлајн разговора који ће 
потрајати две седмице какав ће бити став ММФ-а о томе. Подсећања ради, њихова предвиђања 
била су да ће Србија имати привредни пад од три одсто БДП-а, који је изречен у пролеће, а који 
они нису касније мењали. 

Када је крајем априла рађен ребаланс буџета, Министарство финансија је нове параметре у 
државној каси направило с предвиђањима о паду од 1,8 одсто. Народна банка у августу је 
саопштила да је могуће да привредни пад до краја године буде 1,5 одсто БДП-а, па и ниже од 
тога. 

Министар финансија Синиша Мали пре неколико дана обавестио је Фискални савет да су 
резултати у 2020. години, према тренутним подацима, бољи од планираних, те да се очекује да 
Србија ову годину заврши са привредним растом који ће бити између минус један и нула одсто. 
Сличан је закључак и седнице Савета за координацију активности и мера за раст БДП-а којом 
је пре председавала премијерка Ана Брнабић. 

После раста у првом кварталу од пет одсто, уследио је пад БДП-а од 6,4 одсто у другом 
кварталу, тако да је резултат за шест месеци минус 0,6 одсто. Ситуација се поправила, па је у 
првих осам месеци пад у индустријској производњи био свега 0,7 одсто у односу на исти 
прошлогодишњи период, показује званична статистика. 

Показатељи и у свету и код нас указују да привредни опоравак иде нешто брже од очекивања, а 
економисти су више пута указали да мањи привредни пад у нашем случају није само последица 
иначе добро примењених државних мера већ структуре домаће економије. Привреда Србије се 
у већој мери ослања на производњу егзистенцијалних производа за којима тражња у кризи 
није значајно пала, као што су пољопривреда, прехрамбена индустрија, кућна хемија. 

На седници Савета за координацију активности и мера за раст БДП-а анализирани су 
најважнији економски резултати, као и напредак на најзначајнијим пројектима за српску 
економију и због добрих резултата Министарство финансија и Народна банка ревидирали су 
своје процене раста БДП-а за целу годину на минус један одсто. 

– Циљ је да Србија буде међу водећим земљама и економијама у Европи по привредном расту у 
2020. години, а на добром путу смо путу – истакла је премијерка Брнабић. 

http://www.politika.rs/
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Премијерка је додала да ће вести да смо у претходна три квартала ове године постигли успех 
имати значајне позитивне ефекте на нашу привреду и економију. 

У августу су резултати били бољи од очекиваних упркос пандемији изазваној вирусом корона, 
саопштено је из владе. Такође, Србија је забележила значајан раст индустрије од 4,2 одсто, док 
су и резултати у пољопривредном сектору бољи од очекиваних, што значи да ће ова година 
вероватно бити рекордна у пољопривредној производњи. 

Тржиште рада наставило је стабилан раст, тако да је број запослених у августу био већи за 1,8 
одсто у односу на август прошле године. Иако је био очекиван пад броја страних туриста који су 
посетили Србију, забележен је раст у сектору туризма код броја домаћих туриста, са више од 25 
одсто. Влада наставља да реализује све пројекте који, упркос пандемији, нису прекидани. 

С обзиром на позитиван тренд и брз опоравак привреде, циљ је да Србија, уз ефикасан 
наставак планираних пројеката, нема пад БДП-а у овој години, што би био историјски резултат 
и вероватно најбољи економски резултат у Европи, наведено је у саопштењу. 

Да ли ће и ММФ делити овај оптимизам, видећемо, међутим Европска банака за обнову и 
развој (ЕБРД) задржала је своју ранију прогнозу да ће Србија имати најмањи пад БДП-а у 
региону од 3,5 одсто ове године. 

– Србија је дефинитивно имала значајно мањи пад БДП-а у првој половини године него остале 
земље западног Балкана и централне и источне Европе – рекао је за Танјуг главни економиста 
ЕБРД-а за регион Петер Табак. 

Табак такође не искључује могућност да Србија буде међу водећим земљама у Европи по 
привредном расту у 2020. Он, међутим, указује да се то не може у овом тренутку са сигурношћу 
знати због непредвидивих околности везаних за ковид. 

– Не искључујемо ту могућност, али ће то зависти од више фактора везаних за епидемију 
ковида 19, које тренутно не можемо у потпуности да предвидимо. Ипак, за следећу годину смо 
ревидирали прогнозу на три одсто (у односу на ранијих шест одсто) раста БДП-а Србије – навео 
је Табак, додајући да су то урадили због враћања епидемије ковида 19 у многим земљама које су 
важни извозни партнери Србије. 

Инвалидска пензија мања и од минималца 

Финансијски проблеми су главни, али не и једини који муче људе са 
инвалидитетом, има их 350.000 у Србији а њих 1.800 користи електромоторна 
возила. Остали у колицима тешко улазе где би желели 

Када се наш суграђанин Бранко Јокић, кога је судбина везала за инвалидска колица, одлучио 
да након 18 година почне да користи градски превоз, у истом дану је доживео два изненађења – 
пријатно и непријатно. С обзиром на то да користи специјализовани електроскутер за превоз 
особа са инвалидитетом и да му је потребна помоћ приликом уласка у аутобус, прво 
изненађење га је сачекало на почетној станици линије 504, када је жена која вози аутобус ручно 
спустила механичку платформу, која се додуше одвалила из лежишта али је послужила да он 
уђе у превоз. Када је стигао до жељене дестинације, жена за воланом му је поново помогла да 
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изађе из аутобуса, прислонивши одваљени део платформе као косу раван како би он могао да 
изађе скутером из аутобуса. 

И таман када је помислио да ће доброта спасити свет, возач на линији 37 је неколико сати 
касније одбио да му помогне и спусти платформу, са аргументацијом да „не сме да излази из 
аутобуса”. Бранко је морао да пропусти два аутобуса како би сачекао онај са исправном 
платформом и коначно стигао до своје куће. Осим што је председник Удружења особа са 
инвалидитетом „Феникс”, Бранко Јокић је један од 350.000 људи у нашој земљи који имају 
проблем са ходом. Иако се он, из визуре статистике, може похвалити да спада у 1.800 
„привилегованих” са инвалидитетом који користе електромоторна возила, овај податак ништа 
не значи пред чињеницом да својим скутером не може да се креће ни по снегу, ни по песку, а 
ни по блату. Када снег завеје београдско насеље Ресник, у коме живи са породицом, он је 
одсечен од света све до пролећа. Куповина модерних инвалидских колица или аутомобила за 
њега је мисаона именица, јер од његове инвалидске пензије која износи свега 30.000 динара, 
породица једва преживљава. 

Иако подаци Републичког завода за статистику сведоче да 571.780 особа у нашој земљи има 
неку врсту хендикепа, стиче се утисак да држава има маћехински однос према људима који су 
зависни од туђе неге и помоћи. Јер како другачије објаснити чињеницу да од 350.000 људи 
који имају проблем са ходом, чак 225.535 њих не користи никакву помоћ, односно нема 
никаква помагала? Наиме, свега 1.794 особа користи електромоторна колица, механичка 
колица употребљава 16.596 особа, штаке користи 78.714 особа, уз помоћ ходалице креће се 
15.264 њих, а протезе и друга ортопедска помагала има 11.896 особа. Чак петина особа са 
хендикепом које имају проблеме у ходу или пењању уз степенице, имају и потешкоће у погледу 
свакодневне бриге о себи – исхрани, облачењу и одржавању хигијене. 

– Пуних 17 година, колико се налазим у инвалидским колицима, ниједан службеник Центра за 
социјални рад није дошао да види како живим. За време ванредног стања, изазваног 
пандемијом вируса корона, нисам добио ниједан пакет хуманитарне помоћи, а мој захтев за 
персоналним асистентом је одбијен, јер локална самоуправа нема новца за ову врсту услуге. С 
обзиром на то да ми је због природе хендикепа потребна рехабилитација два пута годишње, мој 
неуролог је саветовао одлазак у Рибарску бању. Мене су, међутим, позвали из Селтерс бање и 
рекли да ми нуде смештај у трокреветној соби, у стационарном болничком делу зграде, који 
нисам могао да прихватим, јер је епидемија короне почела да узима данак – илуструје наш 
саговорник тегобе свакодневног живљења и присећа се да су у бившој Југославији особе са 
хендикепом имале право на бањско лечење сваке, а не једном у три године, и остваривале 
право на возило за инвалиде. 

Наш саговорник додаје да се особе са инвалидитетом сусрећу са физичким препрекама на 
сваком кораку – велики број зграда има архитектонске баријере и неприступачне су особама у 
колицима, бахато паркирање на местима резервисаним за инвалиде је више правило него 
изузетак, а чињеница да не постоји ниједан туристички аутобус за особе са инвалидитетом 
значи да они које је судбина осудила на живот у колицима могу само да маштају о мору или 
обиласку европских метропола. 

– Подаци говоре да је пензија главни извор прихода за око 60 одсто особа са хендикепом, а њен 
износ зависи од тога где сте и колико дуго радили. Ако сте стопроцентни инвалид остварујете 
право на туђу негу и помоћ, која износи свега 15.000 динара. Моја пензија је мања од 
минималца, а ако бих за физиотерапеута свакога дана издвајао 25 евра, моја породица би 
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буквално гладовала. А где су трошкови за лекове, витамине и здраву исхрану? Са тим 
примањима не могу да подигнем ни кредит за пеглу, а камоли за реновирање стана или 
куповину аутомобила – тужно констатује овај професор српског језика, кога је болест одвојила 
од ђака и сместила у инвалидска колица. 

Nova 

Sindikat RGZ pisao Vučiću: Oslobodite nas direktora 
DRUŠTVOAutor:Jelena Bulajić 

 

Sindikati Republičkog geodetskog zavoda pisali su pismo predsedniku Srbije 
Aleksandru Vučiću u kom se žale da "rukovostvo predvođeno direktorom Borkom 
Draškovićem urušava tu instituciju" i traže od predsednika Vučića da ih "oslobodi 
pošasti koju personalizuje aktuelni direktor". 

“Svi problemi oko drastičnog uvećanja nerešenih predmeta koji su danas na cifri preko 800 000, 
samo su deo cene koju  svi plaćamo neprofesionalnom i diletantskom rukovođenju RGZ-om. 
Poslednja u nizu skandaloznih odluka direktora  Borka Draškovića je izrada predloga Pravilnika o 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u RGZ-u.  Skandaloznije od samog teksta je 
način usvajanja ovakvog predloga od strane tehničke Vlade RS. Realno je očekivati  da Vlada u 
tehničkom mandatu donosi odluke o redovnim aktivnostima ili u slučaju vanrednih okolnosti” navodi 
se u saopštenju sindikata “Nezavisnost” i Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS). 

Oni pitaju zašto se sada usvalja predlog pravilnika i da li je neko u Vladi uopšte razmatrao taj 
dokument. 

“Da li postoji i jedan ministar koji bi izašao pred predstavnike ili građane  u preko 100 lokalnih 
samouprava da im objasni zbog čega su ukinute nadleţnosti tamošnjih Sluţbi za katastar? Posebno, je 
bolno pitanje ukidanja katastra kao institucije u 24 lokalne samouprave. Gde će stanovnici i 
privrednici  sa teritorije Batočine, Lapova, Raţnja, Merošine, Ţitorađe, Bosilgrada, Dimitrovgrada, 
Rače, Lebana, Medveđe,  Novog Kneţevca i td. ostvarivati svoja prava i završavati poslove koje imaju 
u katastru. Lokalni ekonomski razvoj u  ovim samoupravama koje su i danas u teškoj situaciji će biti 
znatno oteţan čak i onemogućen” upozoravaju sindikati. 

Ukidanje izvršilačkih radnih mesta u unutrašnjosti, i otvaranje novih, a čini se suvišnih i nepotrebnih 
radnih mesta u Sedištu RGZ-a, kako ocenuju sindikati, u Beogradu je izgleda potreba partijskog ili 
nekog drugog zapošljavanja. 

 “Desetine geodeta i  stručnjaka koji su godinama osposbljavani za rad u katastru moraće da sačekaju i 
da ustupe mesta onima koji će bez  ikakvog radnog ili profesionalnog iskustva da uskoče u nove 
odseke po unapred definisanom i dirigovanom konkursu.  Kriterijum da se ne primaju sluţbenice 
starije od ’96 godišta je mnoge ostavio van mogućnosti da dobiju stalni radni  odnos iako su u RGZ-u 
angaţovani više od 10 godina putem ugovora ili na određeno” tvrde u saopštenju. 

https://nova.rs/vesti/drustvo/sindikat-rgz-pisao-vucicu-oslobodite-nas-napasti-direktora/
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Sindikati ističu da su “pitanje odnosa direktora RGZ prema zaposlenima i stepen bahatosti i 
neprofesionalizma samo po sebi  dovoljan razlog da se pokrenu mnoge kontrole i nadzori”. 

“Vremena za čekanje nema. Svakim  danom situacija je sve lošija” upozoravaju i dodaju da Drašković 
u rezervi osim posla u RGZ-u ima i svoju privatnu firmu koja se  bavi geodetskim poslovima”. 

“Njegova ambicija da rukovodi RGZ-om kao privrednim društvom je njegovo ustavom  zagarantovano 
pravo. Naše, a verujemo i Vaše pravo i interes, je da vodimo računa o drţavi i njenim resursima. Mi 
sindikati RGZ-a se zalaţemo i traţimo od Vas da podrţite zahteve zaposlenih i velikog broja građana i  
RGZ oslobodite pošasti koju personalizuje aktuelni direktor Borko Drašković. U prilog našem zahtevu 
ide i činjenica  da je jedan broj najbliţih saradnika direktora RGZ-a napustio zavod u poslednjih 
nekoliko meseci” zaključuju sindikati u pismu predsedniku Vučiću. 

 

 


