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Малтретирање на послу 

Чак две трећине радника у Србији малтретирали надређени, истиче се у 
истраживању који је представио Савез самосталних синдиката Србије. Како се 
истиче, у последњих шест месеци, 24 одсто радника било изложено малтретирању 
на послу. 

Савез самосталних синдиката Србије представио је прелиминарне резултате истраживања о 
малтретирању на радном месту. Как се наводи у извештају, у Србији је 24 одсто радника у 
последњих шест месеци било изложено малтретирању на послу, а у 67 одсто случајева 
малтретирали су их надређени. 

 

У истраживању поводом 7. октобра, Светског дана достојанственог рада наводи се да је од 
укупног броја испитаника који су рекли да су били малтретирани на послу, 4,2 одсто навело да 
је најмање неколико пута месечно малтретирано. 

Синдикат је навео да је између 1,7 одсто и 8,7 одсто испитаника изложено малтретирању на 
раду на најмање недељном нивоу. У највећем броју случајева, малтретирање је почело пре 
више од две године и још траје. 

У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. Највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не 
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обраћа никоме за помоћ, јер се плаши последица и зато што, по њиховом мишљењу, не постоје 
механизми заштите од малтретирања. 

Они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког надређеног из радне организације 
(32,4 одсто). 

Од 1.998 испитаника 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на раду, али су 
изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду. Такође, седам одсто 
испитаника који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 

Синдикат је навео да у истраживању није установљена значајна разлика у изложености 
малтретирању између старијих и млађих, жена и мушкараца, менаџера и непосредних 
извршилаца, мање и више образованих, особа које раде у већим и мањим радним 
организацијама. 

Запослени код приватника чешће малтретирани 

Испитаници који су запослени у приватним организацијама, као и онима које су 
приватизоване, тврде да су чешће изложени малтретирању на раду од оних који су запослени у 
јавном сектору, односно сектору који није приватизован. 

Према истраживању, испитаници који су запослени у организацијама у којима постоји 
синдикално организовање запослених кажу да су ређе изложени негативним поступцима на 
раду. 

Констатовано је да и малтретирање на раду има негативне ефекте на субјективну оцену 
здравља запослених, као и на задовољство животом. Испитаници који тврде да су изложени 
малтретирању на раду уједно лошије оцењују своје опште здравствено стање и задовољство 
животом, саопштио је Синдикат. 

Синдикат је уз подршку Института за психологију Филозофског факултета у Београду спровео 
истраживање на узорку од 1.998 испитаника из готово свих већих места и градова Србије. 

Узорак је укључивао испитанике оба пола из јавног и приватног сектора, из различитих радних 
организација (од производних до услужних), испитанике са једним месецом радног стажа, као 
и оне са више од 40 година радног стажа. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1187440/Dan+dostojanstvenog+rada+.html 

Дан достојанственог рада 

Велика конкуренција на тржиту рада и раст цена угрожавају право на пристојан 
живот, указују Синдикати на Дан достојанственог рада. Доношењем Закона о 
синдикатима или изменама Закона о раду, радници могу добити веће могућности 
да промене услове рада на боље. 

Светски је дан достојанственог рада који се у Србији обележава четири године. Достојанствен 
рад подразумева посао где се може зарадити за пристојан живот, на коме се штите права 
радника и где постоји одговарајућа социјална заштита. 

Припремио Срђан Димитријевић 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1187440/Dan+dostojanstvenog+rada+.html


4 

 

Плату не добија 60.000 радника 

Организације окупљене у Акцију за достојанствен рад указале су, Дана достојанственог рада, на 
висок степен кршења права у области рада у Србији, саопштила је Фондација Центар за 
демократију. 

Процене говоре да данас "на црно" у Србији ради између 300.000 и милион грађана, да више 
од 60.000 запослених за свој рад месецима не добија плату, а пробни рад се злоупотребљава и 
користи као средство бесплатног рада. 

Достојан рад значи довољно радних места, поштовање права радника, исте услове и 
могућности зараде мушкараца и жена, социјални дијалог, право на синдикално организовање 
и спречавање експлоатације радника. 

Са стопом незапослености од 25,5 одсто у европском смо врху. Због велике конкуренције на 
тржишту рада радници су све чешће изложени мобингу и кршењу радних права, али се плаше 
да то и пријаве. 

"Фактички на два запослена имате једног незапосленог и онда послодавци врло лако уцењују 
по том питању и због тога имамо много мање права него што смо имали у ранијем периоду", 
каже Љубисав Орбовић, председник Савеза Самосталних синдиката Србије. 

Мобинг који у скоро 70 одсто случајева чине послодавци тешко је доказати, а мање од једног 
промила починиоца до сада је судски кажњено. 

Према анкетама синдиката више од осам одсто запослених бар једном недељно изложено је 
мобингу,  а 70 одсто њих је присуствовало мобингу. Најновији подаци о расту цена због суше и 
већег ПДВ-а говоре да је и онима који раде потребна просечна зарада за плаћање рачуна. 

Жељко Веселиновић, председник УСС "Слога" каже да радници раде за мале плате, које им 
касне и како каже, немају готово никакве услове рада, често и без ХТЗ опреме. 

"Притиснути су са свих страна и онда дођете у једну ситуацију да видите да у Србији данас нема 
достојанственог рада. Тог неког достојанства постоји још у неким државним установама зато 
што ту још увек важе неки колективни уговори", каже Веселиновић. 

Захтеве радника тешко је претворити у законска решења због лошег Социјалног дијалога у 
Србији. Тек доношењем Закона о синдикатима или изменама Закона о раду, радници могу 
добити веће могућности да промене услове рада на боље. 
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ПОТРОШАЧКО-ПОДАНИЧКИ МЕНТАЛИТЕТ, НЕ МОЖЕ СВЕ ТОЛИКО ДА ПОСКУПЉУЈЕ 

КОЛИКО МИ МОЖЕМО ДА СЕ НЕ БУНИМО 

Извор: ПРЕСС 

Само ћути и трпи 

Последњи талас поскупљења у Србији још један је атак на стандард, али и на живце грађана. 
Док је тек мали део народа спреман на бојкот робе или протесте, већина револт изражава 
гунђањем себи у браду 
 
За разлику од Србије, протести се у последње време организују широм Европе. На улице се 
излазило због много мањих проблема него што су муке просечног грађанина Србије. У 
Француској су штрајковале чак и играчице „Крејзи хорса" због ниских зарада, у Великој 
Британији чистачи метроа, а у Немачкој радници државних служби тражећи веће плате. 

Код нас сада синдикати прете уличним протестима због раста цена основних животних 
намирница. Ипак, утисак је многих да је адекватна и правовремена реакција целог друштва 
закаснила. Да ли су страх, апатија, поданички менталитет, истрошени ђонови од шетњи и умор 
од '90-их (инфлација, ратови, санкције, бомбардовање) разлог због којег грађани наше земље 
не предузимају ништа да јавно искажу незадовољство? 

Психолог Радмила Грујичић објашњава да Срби јесу народ који ћути и трпи и да је то дубоко 
присутно у нашем друштву и самим тим га је тешко променити. То је нешто што је део нашег 
менталитета, уписано у генетски код. 

Само да се не замеримо 
- Кроз рад са људима видим колико се у неким приватним ситуацијама људи склањају од тога 
да не неправе конфликт, да не кажу нешто што ће некога повредити или увредити. То ме много 
подсећа на племенску заједницу и то да је јако важна припадност групи. Зато је овде неписано 
правило и обичај да се људи понашају по принципу ћути и трпи. Онај ко се побуни најчешће 
наилази на огромну осуду и одбацивање околине, због чега се и деца врло рано уче да није 
онако како видиш већ како ти неко други каже да јесте - објашњава она. 

Као пример наводи када су у САД грађани изашли на улице јер је шећер поскупео пет центи. И 
док су код нас коментарисали да пет центи није нека сума вредна изласка на улице у Америци 
се на тај начин слала порука влади. 

- Код нас никако да заживи та грађанска свест да је власт ту због нас, а не ми због њих, што је 
говорио Ђинђић. Ни у време Милошевића нисмо хтели да се бунимо уз оправдање да може и 
неко гори од њега да дође. Све је то правдање неког устајалог модела понашања за који нисам 
сигурна да ће се икада променити - додаје она. 
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Један од главних разлога за изостанак реакције друштва је и апатија, равнодушност, чак 
депресија. Психотрапеут Зоран Миливојевић објашњава да људи једноставно не виде неку 
догледну, а позитивну будућност. Ако нема пара, ако је држава практично банкротирала, 
против кога да људи протесују јер ни након протеста неће бити пара. 

- Мислим да људи не виде смисао да протестују, па зато и не протестују. Ту је такође проблем са 
елитама. По ко зна који пут људи се осећају изневеренима тако да настаје једно уверење да су 
сви политичари лоши, да се вођама не може веровати, да у политику иде само онај ко жели да 
оствари лични интерес. На основу те логике, онај ко је поштен стоји по страни - каже он. 

Никоме не требају немири 
Данијел Цветићанин, социолог са Института за друштвене науке каже да нереакција друштва 
на последња поскупљња показује и да ово друштво иде ка томе да додатно сазри и да му је 
доста анархије. Он сматра и да било каква побуна у овом моменту не би ни била добра ни за 
државу ни за друштво. 

- Србији која је прошла све што је прошла током 90-их, ратове, демонстрације, нестабилности, 
најмање у овом моменту требају улични нереди и паљење контејнера као у Шпанији и Грчкој. 
Овом друштву не треба драма већ предан рад кроз институције како би се постојећи проблеми 
решили. Најлакше је да сада неко изађе на улицу и блокира саобраћај, да се бијемо једни са 
другима, али је питање какви су ефекти тога и ко може тиме реално да утиче да неко врати неку 
цену на неки ниво? Институционалним приступима, а не иступањем појединачних стрелаца 
који би изашли на улицу и блокирали саобраћај, треба да решавамо проблеме - сматра 
Цветићанин. 

Своје незадовољство грађани могу да искажу на много мирније начине као што су ненасилне 
борбе и бојкот. Тако се ових дана на друштвеним мрежама појавио списак оних који су подигли 
цене производа и позив да се ти производи не купују. Иако је већ било сличних акција, као када 
је рецимо поскупело гориво, у Србији бојкот робе још није уродио плодом (осим ако се не 
рачуна бојкот словеначких производа због отцепљења). Докле су спремни да трпе и шта још 
треба да се деси да би се пробудила свест грађана Србије? 

Где је смисао 
Миливојевић каже да је потребно да грађани виде да то има смисла, да је могуће нешто 
позитивно променити. Наши људи јесу свесни својих права, али не виде начине на које би 
могли та права да остваре. 

- Код нас, у овом перманентно неуређеном стању грађани би могли сваки час због нечега да 
протестују. Такође, не треба заборавити да смо ми већ две деценије у једном ненормалном 
стању сталног преживљавања, тако да су наши прагови надраживања врло високо подигнути - 
објашнава саговорник Пресса недеље. 
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Малтретирању на послу изложено 24 одсто 
радника 

  
У Србији је 24 одсто радника у последњих шест месеци било изложено малтретирању на послу, 

а у 67 одсто случајева малтретирали су их надређени, саопштио је Савез самосталних синдиката 

Србије прелиминарне резултате истраживања о малтретирању на радном месту 

 У истраживању поводом 7. октобра, Светског дана достојанственог рада наводи се да је од 
укупног броја испитаника који су рекли да су били малтретирани на послу, 4,2 одсто навело да 
је најмање неколико пута месечно малтретирано. Синдикат је навео да је између 1,7 одсто и 8,7 
одсто испитаника изложено малтретирању на раду на најмање недељном нивоу. У највећем 
броју случајева, малтретирање је почело пре више од две године и још траје. 

  

У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. Највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не 
обраћа никоме за помоћ, јер се плаши последица и зато што, по њиховом мишљењу, не постоје 
механизми заштите од малтретирања. Они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто). 

 Од 1.998 испитаника 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на раду, али су 
изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду. Такође, 7,0 одсто 
испитаника који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. Синдикат је 
навео да у истраживању није установљена значајна разлика у изложености малтретирању 
између старијих и млађих, жена и мушкараца, менаџера и непосредних извршилаца, мање и 
више образованих, особа које раде у већим и мањим радним организацијама. 

Испитаници који су запослени у приватним организацијама, као и онима које су 
приватизоване тврде да су чешће изложени малтретирању на раду од оних који су запослени у 
јавном сектору, односно сектору који није приватизован. Према истраживању, испитаници који 
су запослени у организацијама у којима постоји синдикално организовање запослених кажу да 
су ређе изложени негативним поступцима на раду. Констатовано је да и малтретирање на раду 
има негативне ефекте на субјективну оцену здравља запослених, као и на задовољство 
животом. 

Испитаници који тврде да су изложени малтретирању на раду уједно лошије оцењују своје 
опште здравствено стање и задовољство животом, саопштио је Синдикат. Синдикат је уз 
подршку Института за психологију Филозофског факултета у Београду спровео истраживање 
на узорку од 1.998 испитаника из готово свих већих места и градова Србије. Узорак је 
укључивао испитанике оба пола из јавног и приватног сектора, из различитих радних 
организација (од производних до услужних), испитанике са једним месецом радног стажа, као 
и оне са више од 40 година радног стажа. 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/maltretiranju-na-poslu-izlozeno-24-odsto-radnika
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400132-Smederevo-Poziv-pali-peci 

Смедерево: Позив пали пећи 
Г. Булатовић  

Влада у уторак у штампи расписује тендер за партнера у смедеревској железари. У 

трку улазе бар две, вероватно руске компаније. Запослени тренутно на принудном 

одмору 

ЈАВНИ позив за избор стратешког партнера у "Железари Смедерево" држава расписује већ у 
уторак - сазнају "Новости". Тендер ће бити објављен у домаћој штампи, као и у "Фајненшл 
тајмсу". 
Стратешки партнер држави у смедеревској челичани може постати компанија која је у прошлој 
години остварила профит од минимум две милијарде долара и која има капитал од бар 2,5 
милијарде долара. Уз то, услов за учешће на тендеру је и да наведена компанија већ обавља 
послове експлоатације руде метала или производи сирово гвожђе, кокс, челик, односно да се 
бави металском производњом. 
 

А да би се уопште појавиле на конкурсу, заинтересоване компаније, претходно, уз уплату 
10.000 долара, морају да потпишу и уговор о чувању поверљивих података. 
КРАТКИ РОКОВИДа држава заиста има потенцијалне партнере који су расположени за 
улагања у "Железару" говоре и изразито кратки рокови који су, за потенцијалне улагаче, дати у 
јавном позиву. Наиме, за откуп документације потенцијалним инвеститорима дато је десет 
дана, док ће се избор стратешког партнера обавити већ 26. октобра ове године. Према ранијим 
најавама, "Железара" би, уз новог сувласника, могла да почне да ради првих дана 2013. године. 

За учешће на тендеру неопходна је и првокласна гаранција која указује на озбиљност понуде, у 
вредности од 1,25 милијарду долара. 
Како је "Новостима" потврђено у Влади Србије, за сада је готово извесно да ће у трку за 
"Железару" ући бар две, по свему судећи, руске компаније.  
Оне ће, приликом пријаве на јавни позив, бити у обавези да доставе бизнис план за 
смедеревску челичану, као и да се обавежу да ће у наредне четири године у "Железару" 
инвестирати бар 50 милиона долара у покретање производње и започињање инвестиционог 
циклуса. 
Према признању надлежних у Немањиној 11, када "Железара" ради без стратешког партнера 
она буџет годишње кошта 170 милиона евра, а сада, када су јој обе пећи у режиму "тихог хода" - 
120 милиона евра. Почетком јула ове године производња у "Железари Смедерево" је 
привремено је заустављена до 1. септембра, али још није настављена. 
Готово 5.000 запослених у овој фирми данас је на принудном одмору, уз примање 65 одсто 
гарантоване зараде. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400132-Smederevo-Poziv-pali-peci
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400179-Visok-stepen-krsenja-prava-u-oblasti-rada 

Висок степен кршења права у области рада 
Танјуг  

Организације окупљене у Акцију за достојанствен рад процењују да “на црно” у 

Србији ради између 300.000 и милион људи, а да више од 60.000 запослених не 

добија плату месецима 

 

Данас "на црно" у Србији ради између 300.000 и милион грађана 
Тхинкстоцк 

Организације окупљене у Акцију за достојанствен рад указале су, поводом 7. октобра - Дана 
достојанственог рада, на висок степен кршења права у области рада у Србији, саопштила је 
Фондација Центар за демократију. 

Процене говоре да данас "на црно" у Србији ради између 300.000 и милион грађана, да више 
од 60.000 запослених за свој рад месецима не добија плату, а пробни рад се злоупотребљава и 
користи као средство бесплатног рада. 

Радни спор у коме радник може остваривати своје право у просеку траје четири године и носи 
трошкове од неколико хиљада евра. 

БЕЗБЕДНОСТПрема подацима Управе за безбедност и здравље на раду, у просеку у Србији 
годишње смртно страда око 40 запослених, више од 1.000 доживи тешку, а више од 20.000 
лакшу повреду на раду. Према процени Привредне коморе Србије, у августу је стопа 
незапослености износила 28,3 одсто, што је највећа стопа незапослености у Србији икад 
забележена, што снижава ионако низак степен поштовања права запослених. 

Трудницама се не продужавају уговори или им се постојећи отказују, сматра се прихватљивим 
да се жена приликом интервјуа за посао пита да ли планира породицу и у складу са њеним 
одговором (не) запосли, а такође је раширена и пракса потписивања бланко отказа, упозорава 
се у саопштењу. 

Достизање стандарда достојанственог рада у једном друштву зависи и од степена постојања 
културе рада међу радном снагом, као и од степена одговорности послодаваца, али су за 
ефикасно, транспарентно и према свима једнако спровођење закона одговорни првенствено 
државни органи и институције. 

Иако Србија бројним прописима, па и у свом највишем правном акту, јемчи грађанима забрану 
дискриминације, право на безбедне и здраве услове рада, ограничено радно време, правичну 
накнаду за рад, а женама, омладини и лицима с инвалидитетом посебну заштиту на раду и 
посебне услове рада, у складу са законом, ове организације су изразиле забринутост због 
драстичног одступања праксе у односу на домаће законодавство. 

На то јасно указују и статистике притужби упућених Заштитнику грађана и Поверенику за 
заштиту равноправности, али и неколико недавних одлука Европског суда за људска права у 
којима је суд за право дао грађанима Србије који су се обратили овој инстанци ради заштите 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400179-Visok-stepen-krsenja-prava-u-oblasti-rada
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својих права из области рада (поднесци ветерана из Лесковца и Власотинаца и радника бивше 
"Зорке" из Шапца). Интерес целокупног друштва је да се побројане лоше праксе у потпуности 
искорене, наведено је у саопштењу. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346526/Platu-mesecima-ne-dobija-60000-zaposlenih 

Плату месецима не добија 60.000 
запослених 

Бета  

Фондација Центар за демократију и шест организација окупљених у Акцију за достојанствен 

рад упозорило је данас да у Србији постоји забрињавајући степен кршења права уобласти рада 

и одступања од прописа. 

- Процене говоре да данас на црно у Србији ради између 300.000 и милион људи, да више од 

60.000 запослених месецима не добија плату, а пробни рад се злоупотребљава и користи као 

средство бесплатног рада - наводи се у саопштењу Фондације.  

Подсећа се да је према процени Привредне коморе Србије, у августу стопа незапослености 

износила 28,3 посто и изражава забринутост због драстичног одступања од праксе прописане у 

законодавству којима се јемчи забрана дискриминације, право на безбедне и здраве услове 

рада, ограничено радно време, правична накнаду за рад, а женама, омладини и особама са 

инвалидитетом посебна заштиту на раду и посебни услове рада, у складу са законом. 

  

- На то јасно, између осталог, указују и статистике притужби упућених Заштитнику грађана и 

Поверенику за заштиту равноправности, али и одлуке Европског суда за људска права у којима 

је суд дао за право грађанима Србије који су се обратили тој инстанци у циљу заштите права из 

области рада - наводи се у саопштењу. 

  

У саопштењу се указује на неке од пробелма као што су дужина радног спора у којем радник 

може остваривати своје право - која у просеку траје четри године уз трошкове од неколико 

хиљада евра. 

  

Према подацима Управе за безбедност и здравље на раду, у просеку у Србији годишње смртно 

страда око 40 запослених, преко 1.000 их доживи тешку, а преко 20.000 лакшу повреду на 

раду. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346526/Platu-mesecima-ne-dobija-60000-zaposlenih
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346522/Sindikat-Svaki-cetvrti-zaposleni-maltretiran-na-radnom-mestu 

Синдикат: Сваки четврти запослени 
малтретиран на радном месту 

Танјуг 

Савез самосталних синдиката Србије је поводом Светског дана за достојанствен рад спровео 

истраживање о малтретирању на раду, у коме је, од 1.998 испитаника, 24 одсто изјавило да је 

изложено малтретирању на раду у последњих шест месеци. 

- Уколико се посматрају само они испитаници који су изложени малтретирању са учесталошћу 

од најмање неколико пута месечно може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника - 

наводи се у саопштењу. 

 

У Самосталном синдикату истичу да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 одсто испитаника 

изложено малтретирању на раду најмање на недељном нивоу, као и да је у највећем броју 

случајева малтретирање почело пре више од две године и још траје.  

 

У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично 

су малтретирани испитаник и још неколико његових колега. 

 

Према истраживању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних 

испитаника се не обраћа никоме за помоћ, јер се плаши последица и 

зато што, према њиховом мишљењу, не постоје механизми заштите 

од малтретирања, док они који се обраћају за помоћ највише је 

траже од неког надређеног из радне организације (32,4 одсто). 

 

Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренутно нису 

жртве малтретирања на раду, али су изјавили да су и они, током 

свог радног стажа, били злостављани на раду, док седам одсто њих, 

који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 

 

Савез самосталних синдиката Србије истраживање је спровео уз 

подршку Института за психологију Филозофског факултета у 

Београду, а узорак је укључивао испитанике оба пола из јавног и 

приватног сектора, из различитих радних организација, испитанике 

са једним месецом радног стажа, као и оне са више од 40 година радног стажа. 
 

 

Апел за 

поштовање  

права запослених 

Синдикати у Србији и 

широм света, 

обележавају данас 

Светски дан за 

достојанствени рад - 7. 

октобар, током којега 

су организоване 

различите активности 

како би се упутио апел 

за достојанствена радна 

места и поштовање 

права запослених. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346522/Sindikat-Svaki-cetvrti-zaposleni-maltretiran-na-radnom-mestu
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346518/Zbog-poskupljenja-bice-povecan-broj-siromasnih 

Због поскупљења биће повећан број 
сиромашних 

Бета | 

Због поскупљења хране и режијских трошкова, које се очекује до краја године, један део 

становништва биће померен испод границе сиромаштва, оценио је Институт за тржишна 

истраживања (ИЗИТ). 

- Бићемо сведоци потребе појачаног ангажовања на раду народних кухиња, због притиска већег 

броја људи којима ће помоћ бити потребна - наводи се у анализи ИЗИТ-а. 

  

Како се наводи, просечно домаћинство у Србији и даље највише новца троши на храну и 

режијске трошкве. Око 44 одсто прихода домаћинства одлази на храну, док је у ЕУ тај проценат 

16 одсто. 

  

Како се наводи, и даље ће се смањивати издаци за здравље, културу и образовање, која су и 

сада ниски и издваја се се 4,2 одсто прихода. 

  

Како се додаје, на ове области издваја се мање него на алкохол и дуван, на који се троши 4,4 

одсто прихода. 

  

-Са наведеном структуром личне потрошње, Србија нема ни економске ни 

друштвене перспективе”, наводи ИЗИТ. 

  

Како се наводи, да би се направио заокрет од постојећег стања, неоходно је променити систем 

функционисања државе, преко суштинских реформи јавног сектора, односно државне управе 

на свим нивоима, али и пензионог, здравственог и  образовног система и реструктирања 

државних и подржављених предузећа. 

  

На тај начин би систем постао функционалнији, ефикаснији и конкурентији и створили би се 

темељи за економски развој земље и раст животног стандарда становништва на реалним 

основама. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346518/Zbog-poskupljenja-bice-povecan-broj-siromasnih
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346431/Mali-akcionari-Energoprojekta--zale-se-na-mobing 

Мали акционари Енергопројекта жале се на 
мобинг 

Танјуг  

Удружење малих акционара Енергопројекта затражило је данас да држава заштити њихова 

права наводећи да пословодство крши њихова права гарантована законом и Уставом Србије, 

као и да су изложени мобингу. 

Удружење малих акционара највеће српске грађевинске компаније се отвореним писмом 

обратило надлежним државним органима, као и премијеру Србије Ивици Дачићу, ресорним 

министрима Млађану Динкићу и Велимиру Илићу , Министарству унутрашњих послова 

(МУП), тужилаштву и заштинику права грађана Саши Јанковићу. 

 

Актуелно пословодство компаније, како је наведено у писму, спроводи мобинг тако што врши 

притисак на запослене акционаре пред предстојећу скупштину. 

"У Енергопројекту се крше њихова основна људска права и слободе, право на слободно 

изражавање и право на слободно удруживање акционара", саопштило је удружење.  

Генерални директор компаније Владимир Миловановић је, како је наведено, упутио јуче 

електронску поруку запосленима у коме их позива на "мобилизацију" и налаже "како треба да 

гласају у одсуству". 

  

Удружење тражи реговање државе у вези са наредбом да се "мобилишу" запослени у фирмама 

из састава компаније, а који су акционари Енергопројект холдинга, са налогом и како да 

гласају, у циљу да буду очувани интереси актуелног руководства за које се сумња да је сачинило 

неверодостојне финансијске извештаје. 

  

Мали акционари траже да се омогући утврдјивање стварног финансијског стања и стане на пут 

безакоњу и малверзацијама које у претходне три године разједају ту компанију. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/346431/Mali-akcionari-Energoprojekta--zale-se-na-mobing
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/346523/Za-penzije-sledece-godine-5008-milijardi-dinara 

За пензије следеће године 500,8 милијарди 
динара 

Бета  

За исплату пензија у 2013. години из буџета ће морати да буде дотирана скоро половина 

укупних исплата, предвиђено је финансијским планом Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

Пензионерима ће идуће године бити исплаћено укупно 500,8 милијарди динара, што је за 5,6 

одсто више него ове године.  

Од 1. априла 2013. планирано је усклађивање пензија за два одсто, а од октобра наредне године 

за 0,5 одсто. 

  

Планирани приходи за 2013. годину су 594,28 милијарди динара и већи су за 5,49 одсто у 

односу на ребаланс плана за 2012. годину. 

  

Социјални доприноси планирани су у износу од 302,40 милијарди динара, а донације и 

трансфери од државе који чине 47,27 у укупним приходима, требало би да износе 281 

милијарди динара. 

  

Расходи ПИО фонда су планирани у износу од 592,44 милијарде динара, а већи су за 5,35 одсто 

него 2012. године. За права из социјалног осигурања планирана су исплате од 584,25 

милијарди динара, што је 98,29 одсто укупних издатака. 

  

Трошкови за запослене су 4,35 милијарди динара и учествују са 0,73 одсто у  укупним 

расходима Фонда. Највећи расход су зараде запослених у износу од 3,46 милијарди динара. 

ПИО фонд има 3.317 запослених на неодређено време. 

  

Предлогом финансијског плана ПИО Фонда за 2013. годину планирана је 1,1 милијарда динара 

за принудну наплату по судским споровима војних осигураника. 

  

Приликом израде плана пројектована је инфлација од 5,5 одсто и реални раст БДП од два 

одсто, као и нешто мањи прираст броја корисника пензија из категорије запослених од 1,2 

одсто на годишњем нивоу. 

  

У 2014. Фонд планира расходе од 621,3 милијарде динара са пројектованом инфлацијом од пет 

одсто и реалним растом БДП од 3,5 одсто, а у 2015. расходе од 656,6 милијарди динара уз 

инфлацију од 4,5 одсто и реални раст БДП од четири одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/346523/Za-penzije-sledece-godine-5008-milijardi-dinara
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bivse-banke-jos-u-stecaju.sr.html 

Бивше банке још у стечају 

Од предузећа у реструктурисању и великих компанија, које су у надлежности Агенције за 

приватизацију и судова, четири државне банке узалуд потражују око 2,3 милијарде евра 

 

Многи су кивни на стечајне управнике, а наљутили су и министра финансија и привреде 
Млађана Динкића. Јер, како је недавно изјавио: „Имају високе хонораре, а стечајни поступци 
иду катастрофално споро”. Поручио им је да ће бити први којима ће порезници закуцати на 
врата да им унакрсно провере приходе и имовину. Динкић је прецизирао да је мислио на 
стечајеве четири велике банке, Инвестбанке, Беобанке, Југобанке и Београдске банке, који 
трају од 2002. године „зато што судови новац споро додељују повериоцима”. Због тога 23,5 
милијарди динара којима располаже Агенција за осигурање депозита и 40 милијарди динара 
Агенције за приватизацију, која такође спроводи стечајеве друштвених фирми, никако да 
стигну до државне касе, рекао је Динкић. 

Упитани колико је до сада уплаћено у државни буџет по основу овог поступка, у Агенцији за 
осигурање депозита (АОП), која га води, нашем листу је речено да је, као поверилац првог 
исплатног реда, Република Србија исплаћена у потпуности. Четири велике банке у стечају 
држави су исплатиле око 189 милиона евра као највећем повериоцу по основу старе девизне 
штедње и 1,4 милијарде динара по основу платног промета грађана и штедње грађана. 

На дан отварања стечаја, укупна потраживања четири банке у стечају од око 2.300 дужника 
износила су 9,5 милијарди евра. Већи број дужника је приватизован, а ове банке су се 
намиривале из приватизационе цене. Од фирми у стечају банке су наплаћивале своја 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bivse-banke-jos-u-stecaju.sr.html
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потраживања у поступку стечаја. Инвестбанка, Беобанка, Југобанка, и Београдска банка, до 
краја 2010. године по овом основу наплатиле су 21,7 милијарди динара, односно 3,8 одсто од 
укупног потраживања, кажу у АОП-у. 

Има ли краја стечају четири велике државне банке? 

Окончање тог поступка не зависи од агенције као стечајног управника, изјавио је пре две 
године директор АОП-а Милорад Џамбић и саопштио да би могао да потраје „још толико”. 
Према његовим речима, све што је зависило од те агенције као стечајног управника она је и 
урадила. Пред надлежним трговинским судовима испитано је 13.688 пријава. Повериоцима су 
призната као основана потраживања око 600 милиона евра, оспорено је око 4,8 милијарди 
евра, а тада су се још водила 122 судска поступка за потраживања већа од 800 милиона евра. 

Судећи по подацима које је „Политика” јуче добила од АОП-а, у међувремену се није далеко 
одмакло, јер је ова прича вишеструко замршена. Наиме, највећи поверилац Беобанке и 
Инвестбанке је Београдска банка, која у укупним потраживањима Беобанке учествује са више 
од 50 одсто, а у укупним потраживањима Инвестбанке са више од 76 одсто. 

– Стечајни поступци Београдске банке и Југобанке су изузетно комплексни, с обзиром на то да 
су оне пословале преко агенције у Њујорку, а Београдска банка и преко пословне јединице на 
Кипру – одговорено је за „Политику” из Агенције за осигурање депозита (АОП) која води овај 
поступак. – Истовремено, Београдска банка пословала је и преко мешовитих банака у 
иностранству, од којих су „Англо-југослав бенк” и „Банк Фарнко-југослав” у поступку 
ликвидације, који се воде по домицилним прописима њихових седишта. Прво мора да се 
заврши стечај Инвестбанке и Беобанке, а након тога Југобанке и Београдске банке. 

– Међутим, завршетак стечаја Беобанке и Инвестбанке зависи и од наплате дугова предузећа у 
реструктурисању и стечају, која су у надлежности Агенције за приватизацију и судова – 
објашњавају даље у у агенцији. – Због немогућности наплате својих потраживања од дужника 
који нису у поступку приватизације или стечаја, банке су морале да их траже судским путем. 
Реч је о судским поступцима велике вредности, који веома дуго трају. 

Поред тога, по пријављеним, а оспореним потраживањима поверилаца, воде се судски спорови 
по тужбама за утврђење који су такође велике вредности и који дуго трају, јер повериоци имају 
право и на редовне и на ванредне правне лекове. 

За предуго трајање стечаја ове четири банке најодговорнија је извршна власт, али је било и 
много лутања, редослед потеза у стечају ових банака био је погрешан, сматра др Милана Р. 
Ковачевића, консултант за страна улагања. 

– Држава је почетком 2002. одлучила да прогласи стечај ових банака, које су имале и велику 
имовину, а потом је од поверилаца Париског и Лондонског клуба добила отпис две трећине 
њихових потраживања по одобреним кредитима. – Анализе биланса четири банке показале су 
да већи део њихових дугова чине управо обавезе према државама и банкама повериоцима 
Париског и Лондонско клуба. Било би паметније да се, пре одлуке о стечају, сачекао исход 
преговора о њиховом дугу према страним повериоцима. 

Др Јован Родић, економиста, некада привредник и овлашћени ревизор, тврди да бивше 
државне банке узалуд чекају да наплате оно што потражују.Завршетак стечаја Беобанке и 
Инвестбанке зависи и од наплате дугова од предузећа у реструктурисању и великих компанија, 
које су у надлежности Агенције за приватизацију и судова. По том основу четири велике банке 
потражују од 853 предузећа око 2,3 милијарде евра. Родић тврди да су њихови дужници голи „а 
голог не можете свући”. 
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– Отписани део кредита Париског и Лондонског клуба, за који је гарант била држава, није 
отписан крајњим корисницима, што није у складу са облигационим правом. Зато сам 
предложио надлежнима да се испита могућност отписа тог дела кредита бар предузећима која 
су од националног интереса, што би знатно помогло њиховом финансијском санирању. 

Милан Р. Ковачевић, међутим, указује да је таква могућност већ одбијена. 

– Покренуо сам такву иницијативу, али је Уставни суд одбио – каже Ковачевић. – Уставни суд 
је закључио да је држава одлучила да не одустане од потраживања од домаћих банака 
отписаног дела страног дуга. Онда су банке некима наплаћивале све, а другима смањивале 
обавезе за трећину. 

У току 2.739 стечајева 
Усавршавање стечајног поступка како би се убрзало намиривање поверилаца, у Србији траје 
више од деценије. Промењена су два закона, а важећи је на снази од почетка 2010. године. 

Према подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ), на дан 1. октобра 
2012. године пред Привредним судовима водило се укупно 2.739 стечајева, а до 2010. било их је 
696. До 2004. стечај је у просеку трајао око шест година, а 1. октобра ове године просек трајања 
свих стечајева, укључујући и поступке који се воде по старим и новим прописима, био је једна 
година, девет месеци и 15 дана. Стечајеви вођени по закону из 2004. трајали су у просеку три 
године, четири месеца и 15 дана. 

– Од примене садашњег закона почетком 2010. године степен намирења поверилаца, са 
затечених 26 одсто, повећан је на 30 процената – каже Синиша Кукић, директор АЛСУ. Али, тај 
проценат мора бити знатно већи. – Тешка су времена, продаја имовине не иде лако, а 
истовремено расте незапосленост. Због тога треба инсистирати на оживљавању предузећа, 
мада о томе одлучују повериоци уз одобрење суда. Тренутно се спроводи 88 поступака 
реорганизације. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gubici-javnih-pet-puta-veci-od-privatnih-preduzeca.sr.html 

Губици јавних пет пута већи од приватних 
предузећа 

Међу првих сто компанија чији губици превазилазе вредност капитала налазе се још нека 

звучна имена српске привреде БАТ, „Лукоил”, „Гранд казино” и „Идеа” 

Највећа јавна предузећа су на крају 2011. године располагала три пута вреднијим капиталом, 
него она у приватном сектору, али су упркос томе направила скоро пет пута веће губитке. До 
ових закључака дошао је Мирослав Здравковић, уредник портала Макроекономија, укрштајући 
извештаје из базе Агенције за привредне регистре 100 највећих предузећа по вредности 
капитала. 

Упркос чињеници да су компанијеујавномвласништвурасполагалеса 2.432 
милијардединаракапитала, ималесукумулиранегубиткеуизносуод 407,6 милијардидинара. Са 
друге стране, 64 приватне компаније и неприватизована друштвена предузећа имали су 
неколико пута мање вредан капитал у износу од 728,5 милијарди динара. Међутим, њихови 
губици су пет пута мањи од губитака највећих јавних предузећа.   
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Ту, међутим, није крај диспропорцијама. Јавна предузећа остариласудобитод 78,5 игубитакод 
7,6 милијардидинара, док су приватне компаније имале знатно боље резултате. Добитак је на 
крају прошле године изнео 112,2, а губитак 21 милијарду динара. При том, у државним 
фирмама ради око 100.000 радника, а у приватним чак 40 одсто мање. 

– У просеку у јавним предузећима приход по запосленом износио је 8,4, а у другој групи 14,3 
милиона динара – израчунао је наш саговорник. 

Ови бројеви, сматра Здравковић, прилично добро објашњавају разлику у мотиву постојања и 
пословања предузећа у јавном и приватном власништву, објашњава. 

–  На пример, у првој групи су чак три водовода и канализације, Београда, Новог Сада и Врања, 
„Србијашуме”, „Скијалишта”, „Србијаводе”, „Воде Војводине”… Значи, овде имамо компаније 
чија је процењена вредност резултат поседовања природних ресурса, а да при томе нису у 
пословању профитно оријентисане – додаје. 

Међу „приватним” компанијама највећи капитал имају НИС, „Делезе”, „Делта капитал” и 
„Делта рил естејт”. Ту су и „Меркатор”, „Фијат”, „Теленор”, „Хемофарм” и „Делта аграр”. 

Интересантно је и то да је 100 компанија са највећом добити имало добит од 223,8 милијарди 
динара, мада је само првих шест на листи остварило половину ове суме. На списку је највише 
компанија из прерађивачке индустрије. 

Ако финансијски извештаји представљају крвну слику српске привреде, онда имамо велики 
разлог да се забринемо. Претражујући базу Агенције за привредне регистре, Здравковићу је 
сада јасније зашто привреду мучи беспарица. Јер, добар део предузећа забележио је губитак 
који је изнад висине капитала. По том критеријуму, рекордер су „Застава аутомобили”. Са само 
осамнаесторо формално запослених њихов губитак превазилази вредност капитала за чак 44,2 
милијарде динара. У стопу их прати једна приватна компанија. Реч је о „Вип мобајлу” (37,7 
милијарди). Ту су и „Ју-Ес стил”, ХИП „Петрохемија” и „Велефарм”. Међу првих сто компанија 
чији губици превазилазе вредност капитала су још нека звучна имена српске привреде. Ту су 
БАТ, „Лукоил”, „Гранд казино” и „Идеа”. 

– Питање је шта би се догодило када би нека од ових компанија одлучила да прекине да 
послује у Србији – забринут је Здравковић.  Да ли би, попут „Ју-Ес стила” и за њихова дуговања 
и запослене гарантовала држава, или би стотине и хиљаде фирми морале да књиже губитке 
због ненаплативости потраживања. 

„Вип” и „Идеа”, у мобилној телефонији и у трговини, примениле су стратегију повећавања 
тржишног удела свесно правећи губитке, а очекујући профит када остваре велико тржишно 
учешће, појашњава. 

– Проблем може наступити у матичним земљама уколико нису способне да редовно измирују 
доспеле финансијске обавезе. У том случају се финансијска криза може прелити у Србију кроз 
повећање ионако већ превисоког степена неликвидности – упозорава он. 

Ништа мање забрињавајући за њега нису ни подаци о резултатима „Фијат аутомобила Србије”. 
То предузеће поседује капитал у износу од 24,9 милијарди динара, а већ је у прошлој години 
прокњижило губитак у износу од 5,6 милијарди динара. 

– Хоће ли држава, попут „Ју-Ес стила”, купити за један евро „Фијатов” удео у фирми уколико 
ова компанија одлучи да не послује у Крагујевцу? – пита се Здравковић. 

А. Телесковић 



19 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Srbiji-60_000-zaposlenih-mesecima-ne-dobija-platu.sr.html 

У Србији 60.000 запослених месецима не 
добија плату 

 

(Фото Д. Јевремовић) 

БЕОГРАД – Фондација Центар за демократију и шест организација окупљених у Акцију за 
достојанствен рад упозорило је да у Србији постоји забрињавајући степен кршења права у 
области рада и одступања од прописа. 

„Процене говоре да данас на црно у Србији ради између 300.000 и милион људи, да више од 
60.000 запослених месецима не добија плату, а пробни рад се злоупотребљава и користи као 
средство бесплатног рада”, наводи се у саопштењу Фондације. 

Подсећа се да је према процени Привредне коморе Србије, у августу стопа незапослености 
износила 28,3 посто и изражава забринутост због драстичног одступања од праксе прописане у 
законодавству којима се јемчи забрана дискриминације, право на безбедне и здраве услове 
рада, ограничено радно време, правична накнаду за рад, а женама, омладини и особама са 
инвалидитетом посебна заштиту на раду и посебни услове рада, у складу са законом. 

„На то јасно, између осталог, указују и статистике притужби упућених Заштитнику грађана и 
Поверенику за заштиту равноправности, али и одлуке Европског суда за људска права у којима 
је суд дао за право грађанима Србије који су се обратили тој инстанци у циљу заштите права из 
области рада”, наводи се у саопштењу. 

У саопштењу се указује на неке од проблема као што су дужина радног спора у којем радник 
може остваривати своје право - која у просеку траје четири године уз трошкове од неколико 
хиљада евра. 

Према подацима Управе за безбедност и здравље на раду, у просеку у Србији годишње смртно 
страда око 40 запослених, преко 1.000 их доживи тешку, а преко 20.000 лакшу повреду на 
раду. 

Бета 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Info/Srbija/42-odsto-radnika-u-Srbiji-maltretirano-na-poslu.html 

Скоро половина радника у Србији 
малтретирана на послу 

Савез самосталних синдиката Србије је поводом Светског дана за достојанствен рад спровео 
истраживање о малтретирању на раду, у коме је, од 1.998 испитаника, 24 одсто изјавило да је 
изложено малтретирању на раду у последњих шест месеци. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/U-Srbiji-60_000-zaposlenih-mesecima-ne-dobija-platu.sr.html
http://www.021.rs/Info/Srbija/42-odsto-radnika-u-Srbiji-maltretirano-na-poslu.html
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"Уколико се посматрају само они испитаници који су изложени малтретирању са учесталошћу 
од најмање неколико пута месечно може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника", 
наводи се у саопштењу. 
 
У Самосталном синдикату истичу да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 одсто испитаника 
изложено малтретирању на раду најмање на недељном нивоу, као и да је у највећем броју 
случајева малтретирање почело пре више од две године и још траје. 
 
У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. 
 
Према истраживању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не обраћа никоме 
за помоћ, јер се плаши последица и зато што, према њиховом мишљењу, не постоје механизми 
заштите од малтретирања, док они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто). 
 
Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на 
раду, али су изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду, док 
седам одсто њих, који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 
 
Узорак запослених на којима је Синдикат спровео истраживање је укључивао испитанике оба 
пола из јавног и приватног сектора, из различитих радних организација, испитанике са једним 
месецом радног стажа, као и оне са више од 40 година радног стажа.  
 
Синдикати у Србији, као и широм света, обележиће данас Светски дан за достојанствени рад - 
7. октобар, током кога ће организовати различите активности како би упутили апел за 
достојанствена радна места и поштовање права запослених. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/svetski-dan-za-dostojanstven-rad_346063.html 

Светски дан за достојанствен рад 

Извор: Танјуг 

БЕОГРАД -  

Синдикати широм света данас ће, поводом 7. октобра - Светског дана за 
достојанствен рад, позвати на мобилизацију, организовати догађаје и активности 
како би још једном упутили апел за достојанствена радна места и поштовање 
права запослених. 

Тим поводом, Савез самосталних синдиката Србије спровео је истраживање о малтретирању на 
раду у коме је наведено да је од 1.998 испитаника 24 одсто њих изјавило да је изложено 
малтретирању на раду у последњих шест месеци. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/svetski-dan-za-dostojanstven-rad_346063.html
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"Уколико се посматрају само они испитаници који су изложени малтретирању са учесталошћу 
од најмање неколико пута месечно може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника“, 
наведено је у саопштењу тог синдиката. 

У СССС истичу и да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 одсто испитаника изложено 
малтретирању на раду на најмање недељном нивоу, као и да је у највећем броју случајева, 
малтретирање почело пре више од две године и још увек траје. 

У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. 

Према истраживању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не обраћа никоме 
за помоћ, јер се плаши последица и зато што, према њиховом мишљењу, не постоје механизми 
заштите од малтретирања, док они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто). 

Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на 
раду, али су изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду, док 
седам одсто њих, који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 

Савез самосталних синдиката Србије истраживање је спровео уз подршку Института за 
психологију Филозофског факултета у Београду, а узорак је укључивао испитанике оба пола из 
јавног и приватног сектора, из различитих радних организација, испитанике са једним 
месецом радног стажа, као и оне са више од 40 година радног стажа. 

МОНДО 

http://www.mondo.rs/s262176/Info/Posao/O_srpskom_mobingu_na_Dan_za_dostojanstven_rad.html 

О српском мобингу на Дан за достојанствен 
рад 

На светски празник достојанственог рада Савез самосталних синдиката Србије 
износи статистику према којој је сваки четврти запослени у земљи жртва 
малтретирања на послу. 
 

Синдикати широм света поводом 7. октобра - Светског дана за достојанствен рад, позивају на 
мобилизацију, организују догађаје и активности како би упутили апел на поштовање права 
запослених. 
 
Тим поводом, Савез самосталних синдиката Србије спровео је истраживање о малтретирању на 
раду у коме је наведено да је од 1.998 испитаника 24 одсто њих изјавило да је изложено 
малтретирању на раду у последњих шест месеци. 
 
''Уколико се посматрају само они испитаници који су изложени малтретирању са учесталошћу 
од најмање неколико пута месечно може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника'', 

http://www.mondo.rs/s262176/Info/Posao/O_srpskom_mobingu_na_Dan_za_dostojanstven_rad.html
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наведено је у саопштењу тог синдиката. 
 
У СССС истичу и да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 одсто испитаника изложено 
малтретирању на раду на најмање недељном нивоу, као и да је у највећем броју случајева, 
малтретирање почело пре више од две године и још увек траје. 
 
У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега.  
 
Према истраживању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не обраћа никоме 
за помоћ, јер се плаши последица и зато што, према њиховом мишљењу, не постоје механизми 
заштите од малтретирања, док они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто). 
 
Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на 
раду, али су изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду, док 
седам одсто њих, који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 
 
Савез самосталних синдиката Србије истраживање је спровео уз подршку Института за 
психологију Филозофског факултета у Београду, а узорак је укључивао испитанике оба пола из 
јавног и приватног сектора, из различитих радних организација, испитанике са једним 
месецом радног стажа, као и оне са више од 40 година радног стажа. 
 
(Тањуг) 

СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=81309 

О српском мобингу на Дан за достојанствен 
рад » 

Извор : Београдски медији 

На светски празник достојанственог рада Савез самосталних синдиката Србије 
износи статистику према којој је сваки четврти запослени у земљи жртва 
малтретирања на послу.  

Синдикати широм света поводом 7. октобра - Светског дана за достојанствен рад, позивају на 
мобилизацију, организују догађаје и активности како би упутили апел на поштовање права 
запослених. 

Тим поводом, Савез самосталних синдиката Србије спровео је истраживање о малтретирању на 
раду у коме је наведено да је од 1.998 испитаника 24 одсто њих изјавило да је изложено 
малтретирању на раду у последњих шест месеци. 

''Уколико се посматрају само они испитаници који су изложени малтретирању са учесталошћу 
од најмање неколико пута месечно може се рећи да је малтретирано 4,2 одсто испитаника'', 
наведено је у саопштењу тог синдиката. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=81309
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У СССС истичу и да се може закључити да је између 1,7 и 8,7 одсто испитаника изложено 
малтретирању на раду на најмање недељном нивоу, као и да је у највећем броју случајева, 
малтретирање почело пре више од две године и још увек траје. 

У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. 

Према истраживању, највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не обраћа никоме 
за помоћ, јер се плаши последица и зато што, према њиховом мишљењу, не постоје механизми 
заштите од малтретирања, док они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког 
надређеног из радне организације (32,4 одсто). 

Истраживање је показало и да 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на 
раду, али су изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду, док 
седам одсто њих, који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду. 

Савез самосталних синдиката Србије истраживање је спровео уз подршку Института за 
психологију Филозофског факултета у Београду, а узорак је укључивао испитанике оба пола из 
јавног и приватног сектора, из различитих радних организација, испитанике са једним 
месецом радног стажа, као и оне са више од 40 година радног стажа. 

 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/vesti/maltretiranju-na-poslu-izlozeno-24-odsto-radnika 

Малтретирању на послу изложено 24 одсто 
радника 

 

У Србији је 24 одсто радника у последњих шест месеци било изложено малтретирању на 

послу, а у 67 одсто случајева малтретирали су их надређени, закључак је истраживања 

Савеза самосталних синдиката Србије. 

У истраживању поводом 7. октобра, Светског дана достојанственог рада наводи се да је од 
укупног броја испитаника који су рекли да су били малтретирани на послу, 4,2 одсто навело да 
је најмање неколико пута месечно малтретирано. 
 
Синдикат је навео да је између 1,7 одсто и 8,7 одсто испитаника изложено малтретирању на 
раду на најмање недељном нивоу. У највећем броју случајева, малтретирање је почело пре 
више од две године и још траје. 
 
У 67 одсто случајева, особа која малтретира је надређени, а обично су малтретирани испитаник 
и још неколико његових колега. Највећи број (60,8 одсто) малтретираних испитаника се не 
обраћа никоме за помоћ, јер се плаши последица и зато што, по њиховом мишљењу, не постоје 
механизми заштите од малтретирања. 
 
Они који се обраћају за помоћ највише је траже од неког надређеног из радне организације 
(32,4 одсто).  

http://www.novimagazin.rs/vesti/maltretiranju-na-poslu-izlozeno-24-odsto-radnika


24 

 

Од 1.998 испитаника 11,5 одсто испитаника тренутно нису жртве малтретирања на раду, али су 
изјавили да су и они, током свог радног стажа, били злостављани на раду. Такође, 7,0 одсто 
испитаника који нису жртве, тврде да су били сведоци малтретирања на раду.  

Синдикат је навео да у истраживању није установљена значајна разлика у изложености 
малтретирању између старијих и млађих, жена и мушкараца, менаџера и непосредних 
извршилаца, мање и више образованих, особа које раде у већим и мањим радним 
организацијама.  

Испитаници који су запослени у приватним организацијама, као и онима које су 
приватизоване тврде да су чешће изложени малтретирању на раду од оних који су запослени у 
јавном сектору, односно сектору који није приватизован. 
 
Према истраживању, испитаници који су запослени у организацијама у којима постоји 
синдикално организовање запослених кажу да су ређе изложени негативним поступцима на 
раду. 
 
Констатовано је да и малтретирање на раду има негативне ефекте на субјективну оцену 
здравља запослених, као и на задовољство животом. Испитаници који тврде да су изложени 
малтретирању на раду уједно лошије оцењују своје опште здравствено стање и 
задовољство животом, саопштио је Синдикат. 
 
Синдикат је уз подршку Института за психологију Филозофског факултета у Београду спровео 
истраживање на узорку од 1.998 испитаника из готово свих већих места и градова Србије.  

  

аутор: АМизвор: Бета/Нови магази 

ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Sezona-strajkova-u-Nisu.sr.html 

Сезона штрајкова у Нишу 

Аутор Маја Мицић Извор Јужне вести | НИШ 

Радници некада успешних предузећа Нисала, Нишке пиваре и Електронске 
индустрије штрајковали су ове недеље. 

У Нишкој пивари у среду је почео штрајк радника, јер се са платама касни три и по месеца па 
им, како тврде, још увек није исплаћен други део зараде за мај. Као још један од проблема 
истиче се и готово потпуни престанак производње. 

Незадовољни радници Електронске индустрије и чланови Асоцијације слободних и независних 
синдиката у четвртак, 4. октобра протестовали су испред зграде Еи „Холдинг корпорације“. 

Главни разлози за њихово незадовољство су селективно исплаћивање зарада, ангажовање 
приватног обезбеђења генералном директору, мобинг и отпуштање неистомишљеника.  

Они су данас протествовали испред Градске куће. 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Sezona-strajkova-u-Nisu.sr.html
http://www.juznevesti.com/Nis.sr.html
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Слично је и у Нисалу где се касни са исплатом зарада, па су радници у четвртак 4. октобра 
отпочели штрајк, али је он, како сазнају Јужне вести, већ данас прекинут. 

Како тврди председник синдиката Драган Маринковић синдикат је јуче проглашен 
нелегитимним, а директор Небојша Крстић је тражио од директора погона да потпишу 
изјаву у којој се изјашњавају о штрајку. 

- Данас људи раде јер су заплашени - рекао је Маринковић. 
Директор Нисала Небојша Крстић тврди да је штрајк био нелегитиман и да је обустава рада 
била незаконита, па да се данас наставило са производњом. 

- Никаквог заплашивања и уцене радника није било - казао јеКрстић. 
Крстић напомиње да радници који су, према његовим тврдњама, ступили у обуставу рада неће 
сносити никакве последице, док они који су учествовали у незаконитом организовању штрајка 
неће проћи некажњено. 

- За лица која су изван компаније, а која су изазвала и организовала целу ову причу преко 

својих познаника, пријатеља и бивших колега биће поднете кривичне пријаве - додао је 

директор Нисала. 
Остаје да се види како ће и када синдикати и директори наћи решење овако озбилних 
проблема у све три некадашње велекомпаније. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=05&nav_category=12&nav_id=648832 

Какав је положај наставника? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Обележава се Светски дан наставника. Мишљење стручњака о положају 

просветара различита, једни тврде да је њихов статус лош, други да се знатно 

побољшао. 

  

"У Србији, једној од најнеписменијих земаља, људе који имају завршен факултет проглашавамо 

технолошким вишком", рекао је Тањугу председник Уније синдиката просветних радника 

Србије Драган Матијевић, наводећи да просветни радници имају исподпросечне плате, низак 

статус, а више од 150 њих је овог септембра проглашено за технолошки вишак. 

У земљи у којој 50 одсто становништва има основну школу као највиши степен образовања, 

образоване људе проглашавају вишком, рекао је Матијевић и подсетио на речи Кофија Анана, 

пред почетак новог миленијума, у којима упозорава да ће свету у овом веку највише требати 

питке воде и учитеља.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=05&nav_category=12&nav_id=648832
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Чињеница је да просветни радници, са просеком плате од 37.000 динара, примају мање од 

републичког просека, који износи 42.000 динара, рекао је председник Уније и указао на то да 

су просветни радници убедљиво најобразованија популација у држави, јер 70 одсто запослених 

у тој грани има завршен факултет.  

 

Што се опремљености школа тиче, 40 одсто установа нема мокри чвор, исто толико нема 

спортску салу, једносменски рад је услов за квалитетно образовање у свету, а ми смо, како каже, 

од тога далеко макар један век.  

 

За једносменски рад треба око 1.000 зграда и две милијарде евра, рекао је Матијевић и 

подсетио да се за образовање из буџета издваја 3,18 одсто бруто националног дохотка, а у 

Европи 6,5 одсто.  

 

"Страшан је податак да 95 одсто пара намењених просвети иде за плате, а само пет одсто за 

школски стандард", рекао је он. Председник Савеза учитеља Србије Петар Анокић, међутим, 

сматра да је положај наставника у Србији добар, да се последњих година побољшава, а да су 

плате "пристојне".  

 

"Друштво пуно улаже у опремање школа", рекао је Анокић Тањугу и нагласио да ипак то не 

важи за све школе у Србији.  

 

"Плате наставника су у овом тренутку пристојне, мада би могле да буду и мало боље. Имајући у 

виду кроз какву кризу пролази друштво, ми имамо сталан посао, сталне плате и мислим да 

можемо бити задовољни", нагласио је Анокић, иначе наставник у ОШ "Стари град" .  

 

Он је навео да је улога наставника у друштву изузетно важна и да друштво, ако хоће да 

напредује, мора да буде образовано. Једна од државних идеја је да у 21. век улазимо са 

посебним акцентом на образовање, рекао је Анокић и посебно указао на улогу наставника у 

сеоском подручју.  

 

"Они тамо нису само наставници него и лекари, ветеринари, пријатељи, адвокати, људи који 

помажу да се изграде путеви. Нама наставницима у граду је много лакше, јер сеоски 

наставници често путују по неколико десетина километара, имају децу која су ђаци пешаци, 

немају услова за рад, па заслужују највеће поштовање. Ми у граду смо комотнији, имамо боље 

услове, са децом више раде родитељи", истакао ја Анокић.  

 

Поводом 5. октобра, Међународног дана наставника, који се ове године обележава под паролом 

"Подржимо наставнике", председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић 

говориће на данашњој конференцији о тешком материјалном положају просветних радника.  
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Из Удружења војвођанских учитеља подсећају да је за будућност друштва најважније добро 

образовање. Доброг образовања нема без добрих учитеља и одговарајућих услова рада, 

саопштавају из удружења.  

 

Светски дан учитеља прогласиле су Уједињене нације 5. октобра 1993. године, а његов циљ је да 

истакне и нагласи улогу учитеља у образовању и развоју деце и истакне принципе и препоруке 

о положају учитеља и наставника.  

 

Процењује се да у свету недостаје 10,3 милиона нових наставника да би се достигли 

међународно договорени образовни циљеви до 2015. године, објављено је пре две године, 

поводом Светског дана наставника.  

 

Међународне организације у ранијим порукама апеловале су на владе, заједнице, националне 

и међународне институције широм света, да обнове своју посвећеност наставницима, посебно у 

најсиромашнијим земљама и оним подручјима у којима су се дешавали конфликти или 

катастрофе.  

 

Недостатак квалификованих учитеља један је од највећих изазова за постизање циљева 

Дакарског оквира за акцију "Образовање за све", а на учитељску професију све више утичу и 

економске, социјалне, научне и технолошке потребе, насиље у школама.  

 

Суочени са великим очекивањима, учитељи се често осећају потцењенима, без довољне 

подршке и лоше професионално опремљени да се носе са реалношћу средине у којој раде.  

 

Најбољу почаст наставницима одаћемо ако им дамо пристојне радне услове - да испуне своју 

мисију у припреми млађих генерација да постану одговорни грађани, снабдевени знањем и 

вештинама како би обликовали одрживу будућност, наведено је у поруци руководства Унеска, 

Уницефа, УНДП, МОР-а и Интернационале образовања, упућеној пре две године.  

 

Наставници у Србији свој дан дочекују и у ишчекивању да буде потписан Протокол о зарадама. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић рекао је пре два дана да 

очекује потписивање Протокола о зарадама са синдикатима почетком идуће недеље.  

 

Он је најавио да ће поново разговарати с представницима синдиката просвете, предшколских 

установа и науке, као и да већ имају обећање да ће понуђени протокол Владе Србије, од 28. 

августа, бити потписан. 
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http://www.pravda.rs/2012/10/05/kovac-nastavnici-kljucni-ali-ostaju-bez-nagrada/ 

Ковач: Наставници кључни, али остају без 

награда 

БЕОГРАД – Предлог стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године 

наставнике сматра кључним актерима образовног процеса, али не предвиђа 

систем напредовања и награда, рекао је данас генерални секретар Синдиката 

радника у просвети Србије Хаџи Здравко Ковач, поводом 5. октобра, Светског дана 

наставника. 

Наставници су најважнији у обезбеђивању квалитетног образовања, али у стратегији нема 

предлога како ће квалитет бити награђен и како добре наставнике задржати у образовању, 

наведено је у саопштењу Ковача, који је подсетио на истраживање по којем су наставници 

недовољно искоришћена снага у нашем образовању. 

Истраживање је спровео Институт за педагошка истраживања (ИПИ) у којем је 1.800 

наставника из 150 школа оцењивало креирање и спровођење образовних политика кроз три 

образовне реформе у протеклих десет година. 

Већина признаје разочараност реформама и изневерена очекивања, али супротно готово 

увређеном мишљењу, наставници су задовољни својим послом и отворени за промене, подсећа 

Ковач на резултате истраживања. 

Оно чиме нису задовољни је, поред лошег материјалног положаја на који се не може много 

утицати, недовољна укљученост у промене, наводи Ковач. 

-Наставници желе да буду укључени у креирање реформи, јер је њихово искуство из 

свакодневног рада неисцрпан извор многих остваривих идеја, истакао је он. 

Ковач сматра да су издвајања за образовање и даље сувише мала и да честе промене у 

политици изражавају дисконтинуитет реформи, њихово недовољно организовање и 

осмишљеност. 

-Наравно, примања наставници сматрају недовољним, али више од тога их оптерећује све више 

административног рада у којем готово да се губи суштина образовног процеса, навео је Ковач 

поводон Дана наставника. 

Светски дан учитеља прогласиле су Уједињене нације 5. октобра 1993. године, а његов циљ је да 

истакне и нагласи улогу учитеља у образовању и развоју деце и истакне принципе и препоруке 

о положају учитеља и наставника. 

ИЗВОР: Тањуг 
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