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Зидарима глава у торби 
Биљана Стјеља  

Сваке године више десетина запослених изгуби живот на свом радном месту, 

упозорава инспекција рада. У прва три месеца ове године погинула седморица, а 

2011. чак 46 радника 

СТРАДАО вам је колега - још једном је протутњала ружна вест међу онима који плату зарађују 
по скелама широм земље. Овога пута трагично је окончао живот Драган Ј. (36), помоћни 
радник који је џакове са шутом и отпадом преносио са шестог на други спрат београдског 
Тржног центра у Сремској. Његова смрт је наставак у црном низу оних који живот изгубе на 
свом радном месту. 
- Само у прва три месеца ове године инспектори рада су забележили седам погибија, 229 теших 
и још 34 лаке повреде - каже за „Новости“ Предраг Перуничић, директор Инспектората за рад. 
- Троје радника је погинуло на лицу места и то по један у грађевини, затим производњи метала 
и дистрибуцији електричне енергије. Још четворица су подлегла повредама које су добили 
обављајући комуналне послове и рециклажу, или су зарађивали у делатности смештаја и 
исхране, као и саобраћаја и складиштења. 
 

Да ова година по броју трагедија није изузетак, већ правило, не споре ни у инспекторату. Како 
кажу, и у прошлој су години многе радничке породице завијене у црно. 
- Током 2011. је погинуло чак 46 радника, а још 955 их је задобило тешке повреде - наставља 
Перуничић. - А кући се са мањим посекотинама и угрувотинама опорављало још њих 218. 
У Републичком инспекторату кажу да је 28 радника лане погинуло на лицу места, док је 18 њих 
преминуло у болници или на путу до ње. 
КАЗНЕ И КОНТРОЛЕДиректор Инспектората за рад најављује пооштравање контроле 
послодаваца, нарочито на градилиштима, јер се управо захуктава сезона свих радова. Онима 
који се не придржавају прописа следе новчане казне. Оне ће се кретати у распону од 20.000 па 
до милион динара! 

А као и обично, највише је несрећа било по градилиштима. Чак 23 радника су своје животе 
изгубила подижући нове зграде. 
- Повреда са смртним исходом било је и у трговини, шумарству, приликом производње 
прехрамбених производа, пића и дувана, али и у у делатности саобраћаја, складиштења и веза, 
затим у производњи кокса, деривата нафте, хемикалија, вештачких и синтетичких влакана, 
гуме... - набраја Перуничић. 
Анализе у Управи за безбедност и здравље на раду су показале да су међу најчешћим узроцима 
повреда на раду већ традиционално побројани - небезбедан рад на висини и на непрописно 
монтираним скелама, необезбеђене електричне инсталације, неношење заштитног шлема и 
заштитног опасача за рад на висини, рад у непрописно обезбеђеним ископима, ангажовање 
особа које раде „на црно“... 
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У грађевинским фирмама и синдикатима пак кажу да је ова опрема несумњиво потребна, али 
да није прилагођена грађевинцима „јер је тешка, неудобна и изазива проблеме у раду“ па је 
многи радници кришом скидају чим замакну оку послодавца. 
Статистика показује да се већина повреда догоди у првој смени, да је више од половине 
повређених у старосној доби од 36 до 55 година, као и да је 69 одсто повређених задобило 
повреде руке, шаке, прстију и ноге. 
И запослене у Министарству рада и социјалне политике брине незаустављиви црни талас, па 
предлажу да се пооштре казнене одредбе у појединим законским решењима. 
- Инспекција уради оно што је њен посао, али само 12 одсто пријава добије коначан судски 
епилог - наводе у министарству. 
НОВЧАНА ОДШТЕТА 
Упркос томе што се сваке године повреди око 20.000 радника, вештацима Фонда ПИО се јави 
тек незнатан број оних који су се одважили да затраже новчано обештећење. Осим 
симболичних износа, компликоване процедуре, строгог закона, у намери да добију новац 
осујећује их и недостатак доказа да раде легално. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:378328-Kolektivni-ugovor-i-za-estradu 

Колективни уговор и за естраду 
Б. СТЈЕЉА  

Кафански певачи и свирачи, музичари у бендовима, од сада ће пре сваког наступа 

морати да потпишу уговор о делу. Око 20.000 музичара мора да легализују посао 

 
КАФАНСКИ певачи и свирачи, музичари у бендовима, естрадни уметници од сада ће пре 
сваког свог наступа морати да потпишу уговор о делу и тако легализују свој рад. Овај нови 
начин пословања односи се на најмање 20.000 извођача у земљи, а прописан је колективним 
уговором који су крајем априла потписали естрадни уметници и Унија послодаваца Србије. 
- Колективни уговор гарантује две важне новине. Прва је обавеза потписивања уговора о делу 
којим ће се озаконити сви наступи, а други је загарантована најнижа цена рада. Она ће уједно 
бити и основица за обрачун у плаћању хонорара - објашњава Драгиша Голубовић, председник 
Самосталног синдиката естрадних уметника. 
 

У овом синдикату додају и да је за естрадне уметнике, први пут, прописана цена рада која ће 
бити иста као и за све остале раднике, а износиће 115 динара по сату. 
ТРЕЋИНА РЕШЕЊА СПОРНАМеЂу 5.000 решења о пензијама - које су естрадни уметници 
зарадили откупом стажа - трећина се показала као спорна. У Фонду ПИО су зато тражили 
додатне доказе којима би "сумњиви" пензионери оправдали своја решења. Овај поступак још 
траје, али су многи уметници најавили тужбе. 

- Изузев познатих звезда, већина музичара у Србији живи на ивици беде. Многи раде само за 
бакшиш, па је минимална цена рада, иако сасвим скромна, ипак означила помак. Уз то, када 
естрадани уметници на крају своје каријере пожеле да оду у пензију, испостави се да немају 
довољно стажа па морају да га откупљују из свог џепа. Захваљујући овом колективном уговору 
они ће, ипак, имати какву-такву заштиту - наставља Голубовић и додаје да ће се нова правила 
односити како на народне, тако и забавне певаче, џез музичаре, тамубраше, трубаче, 
рецитаторе... 
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И у Унији послодаваца Србије сматрају да је било крајње време да се уведе мало реда и у 
естрадне воде иако им нова правила само повећавају трошкове. Ипак, како сами кажу, 
увођењем обавезе склапања уговора о раду постићи ће се већа заштита и бољи услови за 
музичаре, али ће се сузбити и нелојална кокуренција међу газдама. 
- Чак две трећине музичара и вокалних солиста ради на црно - каже Драгољуб Рајић из Уније 
послодаваца Србије. - А то значи да послодавци могу да их плаћају како хоће и да им обарају 
цене наступа, а са јефтином радном снагом чине нелојалну конкуренцију онима који све уредно 
плаћају. Овим колективним уговором ће се коначно поставити стандарди који ће важити за све 
власнике локала, клубова, сплавова... а самим тим се више неће дешавати да уметници као што 
су Тома Здравковић или Шабан Бајрамовић умиру у потпуној беди. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/320401/Sindikat-Zamrznut-strajk-lekara-i-farmaceuta 

Синдикат: Замрзнут штрајк лекара и 
фармацеута 

Танјуг  

Представници Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС) одлучили су да замрзну штрајк 

и да се врате на уобичајени начин рада у установама у којима имају чланство. 

"Замрзавање штрајка и прелазак на нормалан рад не значи да Синдикат лекара и фармацеута 

Србије одустаје од својих захтева. Све смо покушали што је у оквиру закона и имамо пуно 

морално право да се сутра обратимо и новој администрацији и поновимо наше ставове", 

наводи се у саопштењу. 

 

Синдикат лекара и фармацеута констатује да Влада Србије и Министарство здравља "нису 

имали жеље и слуха" да саслушају аргументе лекара и покушају да се заједнички надје решење. 

 

Чланови синдиката ступили су у штрајк уз поштовање минимума процеса рада 17. априла 

тражећи повлачење или одлагање примене Уредбе о корективном коефицијенту према којој 

би, како су тада навели, плате запослених у здравству од 1. јула требало да буду смањене за 10 

одсто. 
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Противуставно повезивање стажа 
Одлука владе Србије, да уместо послодаваца који својим радницима нису уплаћивали 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 2010. године повеже стаж, оспорена је ових 
дана на Уставном суду, јер је утврђено да је овакав закључак владе противуставан, потврђено је 
јуче „Политици” у овом суду. 

Одлуком Уставног суда, од 19. априла 2012. утврђено је да закључак владе од 17. фебруара 2010. 
када је донета одлука да се за око 100.000 запослених, који су махом радили у државним 
фирмама, повеже стаж, није у сагласности са Уставом и законом. Уставни суд је, између 
осталог, утврдио да је влада, доношењем спореног закључка прекорачила границе своје 
Уставом утврђене надлежности, објашњавају у овом суду. 

Упитан какве би последице после овакве одлуке суда могли имати запослени којима је држава 
повезала стаж, али и пензионери, који су по том основу стекли услове за пензионисање, Расим 
Љајић, министар рада и социјалне политике каже за „Политику” да се одлука Уставног суда 
поштује, али да ће и поред тога све остати како јесте. Односно, запосленима и новопеченим 
пензионерима неће бити одузета већ стечена права. 

– Стаж је за око 100.000 запослених у 331 предузећу повезан пре две године, одмах пошто је 
усвојена одлуке владе да се радницима који су запослени у фирмама у већинском државном 
власништву, а налазе се у поступку приватизације или припреме за продају, у радну књижицу 
упишу пропуштене године – објашњава Љајић. 

Новац је, у међувремену, каже он, уплаћен пензијском фонду који је стаж повезао, а они којима 
су управо ове године радног стажа биле неопходне да се пензионишу, почели су да примају и 
своје принадлежности. Имајући све то у виду, нема говора да би оваква одлука сада била 
поништена, а од пензијског фонда тражено да тај уплаћени новац врати. 

Он решење види у доношењу неког подзаконског акта или уредбе којом би се ово питање 
решило, а да се при том поштују Устав и закон. 

– Радници којима је држава повезала стаж колатерална су штета својих несавесних 
послодаваца и због тога не могу бити криви. Треба казнити немарне послодавце који су људе 
оставили без уплаћених доприноса, а не владу и ПИО фонд који су издвојили новац за уплату 
доприноса – категоричан је Љајић. 

Како се сазнаје за ове потребе влада је издвојила око 25,5 милијарди динара. 

Претпостављајући да ће одлука Уставног суда највише интересовати оне који су по основу 
повезаног стажа већ остварили право на пензију, поставља се питање ко може оспоравати 
правоснажна решења о повезивању стажа, али и накнадно донета решења о пензионисању? 

Борко Стојановић, адвокат који се бави питањем пензија и повезивања стажа, каже да би то 
могли бити сами осигураници, односно пензионери, што је тешко замисливо. На другом месту 
то би могао бити ПИО фонд. Да ли ће га искористити остаје да се види. Чињеница да је Фонд 
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већ примио уплате у матичну евиденцију. Али ако све ово оспори Фонд мора да врати паре, 
каже Стојановић. 

Он зато, имајући у виду да се ради о великом броју осигураника и не малим парама, саветује 
осигуранике да буду стрпљиви. Уколико је од дана достављања решења о повезивању стажа до 
објављивања одлуке суда у Службеном гласнику протекло више од две године, немају разлога 
за бригу, једнако као и за случај ако је ово време протекло од подношења иницијативе за 
покретање поступка пред Уставним судом. 

Оваква одлука суда повлачи двојаке последице. 

– Прву, по којој неуставни владин закључак престаје да важи даном објављивања одлуке 
Уставног суда у Службеном гласнику, што значи да се он не може примењивати на касније 
случајеве, настале пре дана објављивања, уколико до тог дана нису правоснажно решени – 
објашњава овај адвокат. 

Друга последица односи се на случајеве у којима је већ донето решење о повезивању стажа и 
које је постало правоснажно. У том случају, свако коме је оваквим решењем повређено право 
може тражити измену. Такав предлог може да се поднесе у року од шест месеци од дана 
објављивања одлуке Уставног суда, уз битан услов да од достављања решења о повезивању 
стажа није протекло више од две године. 

Јасна Петровић 
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Град преузима Центар за стрна жита 
 

КРАГУЈЕВАЦ – Протест радника Центра за стрна жита, који су десет дана 

блокирали зграду Шумадијског округа, коначно је уродио плодом.  Протокол о 

решавању статуса најстарије српске научне установе потписали су државни 

секретар из Министарства просвете Радивоје Митровић, представници града 

Крагујевца, пословодства и синдиката Центра. 

- Протоколом, о чијем се тексту већало скоро пет часова, прецизирано је да се изврши пренос 

дела државног оснивачког удела  у Центру на град Крагујевац, да Министарство просвете 

настави са финансирањем научно-истраживачких пројеката и да Влада Србије измири обавезе 

Центра настале до дана преноса свог удела на град – каже Благоје Ковачевић, председник 

Самосталног синдиката. 
Спас од гашења 

Потписници протокола су се обавезали да ће до 15. маја бити урађена и комплетна 

документација којом ће се покренути поступак преноса оснивачког удела на град Крагујевац, а 

што је најважније дате су основе за даљи рад Центра коме је претило гашење. 

http://www.pravda.rs/2012/05/06/grad-preuzima-centar-za-strna-zita/
http://www.pravda.rs/2012/05/06/grad-preuzima-centar-za-strna-zita/


7 

 

- Протоколом је предвиђено и да Влада Србије обезбеди 4,5 милиона динара за исплату дуга 

повериоцу за радове уговорене још пре 14 година. Ове обавезе уговором са повериоцем требало 

је да се измире до 1. маја, у супротном претила нам је нова лицитација и заплена комплетне 

покретне имовине Центра. На сву срећу, протоколом је решен и овај проблем, а што је 

најважније лицитација није заказана – каже Ковачевић. 
Најстарији центар 

Крагујевачки центар за стрна жита постоји 114 година, а рад његових стручњака и научних 

радника верификован је кроз 91 признату сорту жита. Тренутно има 51 радник, а 14 запослених 

изјаснило се за добровољни одлазак уз отпремнине. 

Занимљиво је да у протесту радника није учествовало осам научних радника, који су 

ангажовани на пројектима које финансира министарство, али Центар није носилац тих 

пројеката. 
Стижу и плате 

Према речима Живомира Вучковића, директора Центра, укупна дуговања ове установе су око 

70 милиона динара, од чега су обавезе према граду и обавезе према радницима највеће и 

износе око 55 милиона динара. Радницима се дугује 14 плата, али према речима 

градоначелника Стевановића и тај проблем ће кроз репрограм бити решен. 

Б. Мирковић 
 

http://www.pravda.rs/2012/05/06/policija-trazi-reforme/ 

Полиција тражи реформе 
 

БЕОГРАД – Независни полицијски синдикат Србије од нове владе и Министарства 

унутрашњих послова захтеваће да се положај припадника МУП-а побољша, као и 

да се реформише сектор људских ресурса у министартсву, јер ће само тако српска 

полиција моћи да иде укорак са савременим потребама и да се успешно бори 

против свих облика криминала, речено је на конференцији за медије Независног 

полицијског синдиката Србије. 

Према речима Момчила Видојевића, председника НПСС, овај синдикат не интересује име 

будућег министра, већ да ли ће та особа да изврши преко потребну реформу овог сектора 

друштва. 

- Полиција се не може борити против криминала у старим униформама и са старим возилима и 

опремом. Од будуће владе и министра полиције затражићемо да се уведе психолошки профил 

старешина, да се више улаже у едукацију запослених, да се реформише сектор људских ресурса 

и да се тачно зна како ко може да напредује у служби. Такође ћемо инсистирати и на решавању 

стамбеног питања запослених у МУП-у, и то ће бити један од приоритета нашег деловања у 

наредном периоду – рекао је Видојевић. 

Председник НПСС осврнуо се и закон о Пензионом фонду, за који је рекао да када је доношен 

није имао у виду чињеницу да припадници полиције почињу да раде неретко већ са 18, 19 

година, а да су многи од припадника МУП-а били и учесници ратова током деведесетих.С. М 

http://www.pravda.rs/2012/05/06/policija-trazi-reforme/
http://www.pravda.rs/2012/05/06/policija-trazi-reforme/
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http://www.kurir-info.rs/povisice-naucnicima-clanak-211398 

Подигните плате научницима 
Помоћник министра просвете и науке Тибор Сабо тврди да научни радници 

немају разлога за бригу и каже да ће ресорно министарство изаћи у сусрет 

научницима колико год је то могуће 

БЕОГРАД - Наука на последњем месту! 
Председница Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије 
Ђурђица Јововић затражила је да се и научним радницима обезбеди повећање априлских 
плата и упозорила да је годину дана каснио новац за набавку материјала за истраживачке 
пројекте, због чега ће реализација неких каснити, преноси Тањуг. 
 
Помоћник министра просвете и науке Тибор Сабо, међутим, тврди да научни радници немају 
разлога за бригу и каже да ће ресорно министарство изаћи у сусрет научницима колико год је 
то могуће. 
 
Он је додао да је за материјалне трошкове у тој области исплаћено двоструко више новца него 
икада, тачније 1,6 милијарди динара. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=05&dd=05&nav_id=606540 

Партнер Железаре мора и да улаже 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Смедерево -- Локална самоуправа и синдикати у Смедереву позитивно су оценили 

одлуку Владе продужи рок за понуде у избору стратешког партнера Железаре. 

 Градоначелник Смедерева Предараг Умићевић истиче да је одлука владе "позитиван сигнал и знак да 

су за српског металуршког гиганта заинтересоване озбиљне међународне компаније." 

Умичевић је рекао да су заинтерсоване компаније очигледно тражиле продужење рока како би 

детаљније анализирале услове тендера, али и ситуацију у "Железари Смедерево". 

Влада Србије је саопштила да су пријаве за учешће на тендеру за "Железару Смедерево" до сада 

поднели : "Јунајтид плзен" С.А. Луксембург, "Доњецки стил груп" из Украјине и "Урал мајнинг 

енд металурџикал компани" из Руске Федерације. 

http://www.kurir-info.rs/povisice-naucnicima-clanak-211398
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=05&dd=05&nav_id=606540
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Очекује се да стратешки партнер "Железаре Смедерево" инвестира у покретање 

производње нерђајућих лимова који користи аутоиндустрија што ће додатно ојачати 

тржишне позиције српског металуршког гиганта, изјавио је за градоначелник Смедерева.  

 

Градоначелник Умичевић, који је и председник скупстине "Железаре Смедерево", објаснио је 

да је та инвестиција од великог значаја јерчеличана тренутно нема лимове за 

галванизацију и не може да своје производе продаје "Фијату".  

 

Умичевић је рекао да би друга важна иневестиција била коксна батерија, односно линија за 

производњу кокса из које би се производио коксни гас као замена земном гасу.  

 

Он је изразио уверење да ће Железара у овој години добити стратешког партнера, а сви 

радници који су запослени у погонима фабрике у Смедереву, Кучеву и Шапцу 

задржати радна места.  

 

Такође и сви партнери "Железаре Смедерево" имаће сигурну преспективу да 

наставе свој посао, додао је Умичевић који је и председник Скупштине Привредног друштва 

железаре.  

 

Он је истакао да је добро што су се, само после три месеца од одласка"Ју ес стила" из Смедерева, 

три озбиљне компаније заинтересовале за "Железару Смедерево", упркос кризи на светском 

тржишту челика.  

 

Умичевић је рекао да то интересовање показује да је "Железара Смедерево" квалитетне 

компанија са стручном радном снагом, добрим менаџментом, модерном 

технологијом и солидном позицијом на међународном тржишту.  

 

Умичевић је оценио да је добро што је Влада Србије у јануару преузела железару од америчког 

Ју ес стила, сачувала и подигла производњу.  

 

То је, како је указао он, понуда више за стратешког партнера јер би била потпуно другачија 

ситуација да је фабрика затворена и да се у таквом стању продаје.  

 

И Председник Независног синдиката металаца у Железари Смедерево Милета Гујаничић рекао 

је за да је информација да је тендер продужен добра, јер су се можда појавиле неке нове 

заинтересоване компаније које нису стигле да се пријаве на време у претходном року.  

 

Гујаничић сматра да нема никакве потребе за журбом у избору стратешког партнера јер је 

суштина, како истиче, да добијемо одговарајућег произвођача челика који има своје сировине 
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и производњу, а успешан је на међународном тржишту.  

 

"Очекивања су запослених да ће се сигурно наћи купац од играча који су изашли на тендер и 

откупили тендерску докумнтецију", нагласио је Гујаничић и додао да је много боље да се 

нађе стратешки партнер него да "Железара Смедерево" остане у власништву 

државе. 
 

 


