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Данас је 8. март - Дан жена 
Танјуг  

Међународни дан жена, 8. март, данас ће у Србији бити обележен низом 

манифестација, како би се указало на положај, права, достигнућа и могућности 

жена 
Међународни дан жена, 8. март, данас ће у Србији бити обележен низом манифестација, како 
би се указало на положај, права, достигнућа и могућности жена. 

Иако се некада 8. март обележавао гламурозније, саговорнице Тањуга се слажу да је важније да 
се о дамама води рачуна током целе године, односно да се поштују родна равноправност, 
једнакост шанси приликом запошљавања, принцип једнаких зарада. 

Активисткиња Женске секције Савеза самосталних синдиката Србије Дивна Вујасиновић Дучић 
рекла је да, од синдикалних организација и средстава којима располажу, зависи како ће бити 
обележен Дан жена, напомињући да се та секција определила да ове године празник обележи 
трибинама, округлим столовима и уличним акцијама. 

Она је истакла и да се некада много гламурозније прослављао Дан жена, а да сада све зависи у 
ком предузећу радите. 

Према њеним речима, и данас се организују дружења и прославе, а неретко се дешава да и саме 
жене иницирају и својим средствима организују "излазак". 

Ипак, она је истакла да се не може очекивати од дама, запослених у предузећима где се плате 
не примају или су мале, да прослављају Дан жена. 

Она је подсетила и да је Женска секција СССС обележила Међународни дан жена уличним 
акцијама у Београду, Мајданпеку и Крушевцу под слоганом "Жене се питају", а приликом којих 
су грађанке могле да питају све што их занима у вези са радним и социјалним законодавством. 

Вујасиновић Дучић је најавила и да ће данас у Крагујевцу бити организована акција актива 
жена синдикалне организације Застава оружје, током које ће бити дељен промотивни 
материјал важан за дискриминацију жена на раду, подсећајући да су у Врбасу поводом 8. марта 
организоване трибине, изложбе и дечје представе. 

Руководилац правног сектора Уније послодаваца Србије Светлана Будимчевић каже да постоје 
светли примери послодаваца који обележавају 8. март уз пригодне ручкове или уплаћивањем 
викенд аранжмана за запослене. 

"То су светли примери и не сумњам да сваки послодавац, који има финансијске могућности, 
жели да укаже на овај начин запосленим женама поштовање и да им се одужи на прави 
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начин", рекла је Будимчевић додајући да је важније у каквом су положају жене током целе 
године. 

Она је напоменула да је Унија друштвено одговорна организација која покушава да утиче на 
послодавце да буду одговорни према запосленима током целе године, да поштују родну 
равноправност, једнакост шанси приликом запошљавања и трајања радног односа, да поштују 
принцип једнаке зараде, одређена ограничења рада код жена. 

"Не би ми ништа значило да ми неко за 8. март искаже пажњу, а да током године схватим да 
сам дискриминисана, запостављена што се тиче зараде или напредовања у односу на 
мушкарце", рекла је Будимчевић. 

Поводом 8. марта Београдски фонд за политичку изузетност и Женска парламентарна мрежа 
организују Женску предизборни конвенцију "Гласам за жене" чији је циљ да у току кампање за 
предстојеће парламентарне изборе, скрене пажњу на значај већег учешћа и утицаја жена у 
политици, као и на важност родне равноправности. 

Поводом 8. марта и Националног дана борбе против рака дојке, биће организована и прва Розе 
трка у Србији са циљем подизања свести о значају превенције рака дојке, док ће под слоганом 
"Ништа без жена" Институт за трансфузију крви и Црвени крст Србије, четврту годину за 
редом, организовати акцију добровољног давања крви. 

Председник Привременог органа Синиша Мали и директор Београдске пословне школе Ђуро 
Ђуровић потписаће споразум о сарадњи којим се успостављају пословни односи образовања и 
школовања жена смештених у Сигурној кући. 

Такође, поводом 8. марта запослене жене у Канцеларији за Косово и Метохију настављају 
посету културним и верским знаменитостима косова и Метохије, а у циљу промоције туризма у 
покрајни. 

Дан жена биће обележен и уличним маршом "Жене - рад- глад! Маните се поклањања цвећа 
вратите нам наша предузећа", коме ће се прикључити и активисткиње Ромске женске мреже, 
коју чине 25 организација, а које ће том приликом и започети кампању "Месец ромског 
женског активизма". 

Међународни дан жена акцијама ће обележити и политичке странке па ће тако Савет жена 
Нове Србије у Београду организовати акцију "И ти гласаш" чији је циљ скретање пажње на 
положај жена у земљи, афирмација родне равноправности и позив грађанкама да у што већем 
броју изађу на изборе, док ће у оквиру кампање "Женска страна демократије" Демократска 
странка организовати перформанс "Осам разлога за 8. март". 

И Покрет социјалиста прикључиће се обележавању 8. марта, организовањем трибине "Од 
Кларе Цеткин до данас, пут равноправности". 

Дан жена установљен је на Другој међународној конференција жена социјалиста 8. марта 1910. 
у Копенхагену, на иницијативу Кларе Цеткин, вође немачких социјалиста и женског радничког 
покрета. 
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Тај дан се обележава у знак сећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. и 
њујоршки марш више од 15.000 жена, које су тражиле краће радно време, боље плате и право 
гласа. 

Од 1911. су 8. марта славиле жене у Аустрији, Данској, Немачкој, Швајцарској... а у Србији, где 
су га обележиле социјалдемократкиње у органу Једнакост, прва прослава одржана је у 
Београду, у тадашњем Народном дому, 1914. године. 

Уједињене нације су званично 8. март прогласиле Међународним даном жена у другој 
половини седамдесетих година 20. века. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448364/Cabarkapa-Privatizacija-medija-imala-katastrofalne-rezultate 

Чабаркапа: Приватизација медија имала 
катастрофалне резултате 

Тањуг  

Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа изјавила је да је приватизација 

медија у Србији имала катастрофалне резултате и указала да закони и Устав Србије 

дозвољавају и чак обавезују локалне самоуправе да обезбеде информисање, посебно у 

срединама и на језицима националних мањина. 

- Оно на чему инсистира Синдикат и на шта упорно упозорава јесте да је приватизација медија 

у Србији оставила катастрофалне резултате. У локалним срединама јавност је остала без 

професионалне информације, а запослени су остали без својих  радних места - рекла је Тањугу 

Чабаркапа, која је боравила у посети медијима у Пироту и Димитровграду. 

  

Према њеним речима, иако се цешто може чути да Запад инсистира да се држава повуче из 

медија, европска пракса из ове области је потпуно другачија, те се, поред осталог, Синдикат 

новинара Србије противи приватизацији националне агенције Тањуг. 

  

- Брисел, а и ми инсистирамо на транспарентности власништва и транспарентности 

финансирања. У земљама ЕУ постоје државне агенције. Тањуг је агенција са великим 
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искуством, призната у свету и, што се нас тиче, нема разлога да се ту било шта мења - рекла је 

Чабаркапа. 

  

Према њеним речима, закони Србије и Устав Србије дозвољавају и чак обавезују локалне 

самоуправе да обезбеде информисање, посебно у срединама и на језицима националних 

мањина. Она је подсетила и да у земљама ЕУ постоје регионални јавни сервиси, постоје 

локални медијски сервиси. 

  

- Навешћу пример Хрватске где је од 150 локалних медија, у половини случајева оснивач 

медија локална самоуправа, а половина је у власништву запослених-акционара - додала је 

Чабаркапа. 

  

Један од примера лоше приватизације је и Телевизија Пирот, где је приватизација на 

инсистирање Синдиката новинара Србије раскинута, навела је она. 

  

- Након приватизације, ТВ Пирот је била доведена на руб стечаја, ми смо тражили да се 

поништи приватизација, она је поништена, радници ТВ Пирот су успели да дигну фирму на 

ноге и они су врло заинтересовани да буду будући власници кроз акционарско друштво и ми 

верујемо да ће у томе успети - казала је председница Синдиката новинара Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/448197/Srecan-8-mart--Dan-zena 

Срећан 8. март - Дан жена! 

Тањуг  

Међународни дан жена, 8. март, данас ће у Србији бити обележен низом манифестација, како 

би се указало на положај, права, достигнућа и могућности жена. 

 Иако се некада 8. март обележавао гламурозније, саговорнице Тањуга се слажу да је важније 

да се о дамама води рачуна током целе године, односно да се поштују родна равноправност, 

једнакост шанси приликом запошљавања, принцип једнаких зарада. 

  

Активисткиња Женске секције Савеза самосталних синдиката Србије Дивна Вујасиновић Дучић 

рекла је да, од синдикалних организација и средстава којима располажу, зависи како ће бити 
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обележен Дан жена, напомињући да се та секција определила да ове године празник обележи 

трибинама, округлим столовима и уличним акцијама. 

 

Она је истакла и да се некада много гламурозније прослављао Дан жена, а да сада све зависи у 

ком предузећу радите. 

  

Како се наводи у саопштењу, Велетржница Београд захвалила се на овај празник на 

дугогодишњој сарадњи Ружици Перић, "највреднијој дами која послује на Велетржници". 

Према њеним речима, и данас се организују дружења и прославе, а неретко се дешава да и саме 

жене иницирају и својим средствима организују "излазак". 

  

Ипак, она је истакла да се не може очекивати од дама, запослених у предузећима где се плате 

не примају или су мале, да прослављају Дан жена. 

  

Она је подсетила и да је Женска секција С С С С обележила Међународни дан жена уличним 

акцијама у Београду, Мајданпеку и Крушевцу под слоганом "Жене се питају", а приликом којих 

су грађанке могле да питају све што их занима у вези са радним и социјалним законодавством. 

  

Вујасиновић Дучић је најавила и да ће данас у Крагујевцу бити организована акција актива 

жена синдикалне организације Застава оружје, током које ће бити дељен промотивни 

материјал важан за дискриминацију жена на раду, подсећајући да су у Врбасу поводом 8. марта 

организоване трибине, изложбе и дечје представе. 

  

Руководилац правног сектора Уније послодаваца Србије Светлана Будимчевић каже да постоје 

светли примери послодаваца који обележавају 8. март уз пригодне ручкове или уплаћивањем 

викенд аранжмана за запослене. 

  

"То су светли примери и не сумњам да сваки послодавац, који има финансијске могућности, 

жели да укаже на овај начин запосленим женама поштовање и да им се одужи на прави 

начин", рекла је Будимчевић додајући да је важније у каквом су положају жене током целе 

године. 

  

Велетржница Београд припремила је данас, поводом 8. марта Међународног дана жена, 

поклон корпе свежег воћа за све Београдјанке које су пришле посебно обележеном пулту. 
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Она је напоменула да је Унија друштвено одговорна организација која покушава да утиче на 

послодавце да буду одговорни према запосленима током целе године, да поштују родну 

равноправност, једнакост шанси приликом запошљавања и трајања радног односа, да поштују 

принцип једнаке зараде, одређена ограничења рада код жена. 

  

"Не би ми ништа значило да ми неко за 8. март искаже пажњу, а да током године схватим да 

сам дискриминисана, запостављена што се тиче зараде или напредовања у односу на 

мушкарце", рекла је Будимчевић. 

  

Дан жена се обележава широм Србије 

 

Поводом 8. марта Београдски фонд за политичку изузетност и Женска парламентарна мрежа 

организују Женску предизборни конвенцију "Гласам за жене" чији је циљ да у току кампање за 

предстојеће парламентарне изборе, скрене пажњу на значај већег учешћа и утицаја жена у 

политици, као и на важност родне равноправности. 

  

Поводом 8. марта и Националног дана борбе против рака дојке, биће организована и прва Розе 

трка у Србији са циљем подизања свести о значају превенције рака дојке, док ће под слоганом 

"Ништа без жена" Институт за трансфузију крви и Црвени крст Србије, четврту годину за 

редом, организовати акцију добровољног давања крви. 

  

Председник Привременог органа Синиша Мали и директор Београдске пословне школе Ђуро 

Ђуровић потписаће споразум о сарадњи којим се успостављају пословни односи образовања и 

школовања жена смештених у Сигурној кући. 

  

Такође, поводом 8. марта запослене жене у Канцеларији за Косово и Метохију настављају 

посету културним и верским знаменитостима косова и Метохије, а у циљу промоције туризма у 

покрајни. 

  

Дан жена биће обележен и уличним маршом "Жене - рад- глад! Маните се поклањања цвећа 

вратите нам наша предузећа", коме ће се прикључити и активисткиње Ромске женске мреже, 

коју чине 25 организација, а које ће том приликом и започети кампању "Месец ромског 

женског активизма". 
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Међународни дан жена акцијама ће обележити и политичке странке па ће тако Савет жена 

Нове Србије у Београду организовати акцију "И ти гласаш" чији је циљ скретање пажње на 

положај жена у земљи, афирмација родне равноправности и позив грађанкама да у што већем 

броју изађу на изборе, док ће у оквиру кампање "Женска страна демократије" Демократска 

странка организовати перформанс "Осам разлога за 8. март". 

  

И Покрет социјалиста прикључиће се обележавању 8. марта, организовањем трибине "Од 

Кларе Цеткин до данас, пут равноправности". 

  

Дан жена установљен је на Другој међународној конференција жена социјалиста 8. марта 1910. 

у Копенхагену, на иницијативу Кларе Цеткин, вође немачких социјалиста и женског радничког 

покрета. 

  

Тај дан се обележава у знак сећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. и 

њујоршки марш више од 15.000 жена, које су тражиле краће радно време, боље плате и право 

гласа. 

  

Од 1911. су 8. марта славиле жене у Аустрији, Данској, Немачкој, Швајцарској... а у Србији, где 

су га обележиле социјалдемократкиње у органу Једнакост, прва прослава одржана је у 

Београду, у тадашњем Народном дому, 1914. године. 

Уједињене нације су званично 8. март прогласиле Међународним даном жена у другој 

половини седамдесетих година 20. века. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/447997/Radnici-Betonjarke-blokirali-deo-autoputa 

Радници "Бетоњарке" блокирали део 
аутопута 

Б.Ј.  

Око 80 радника фабрике "Бетоњарка" из Алексинца блокирало је у 11 и 50 часова на два минута 

једну траку аутопута Београд-Ниш, код надвожњака за Витковац. 

Радници траже од Министрарства привреде да реши њихов статус и нагомилане дугове од 

преко 300 милиона динара који су настали за време приватизације која је раскинута 2008. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/447997/Radnici-Betonjarke-blokirali-deo-autoputa
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Раднике је прво зауставио кордон од 30 полицајаца, али је на крају одобрено да на два минута 

блокирају део аутопута. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zene-i-dalje-diskriminisane-u-parlamentu.sr.html 

Жене и даље дискриминисане у парламенту 

На изборним листама странака поштоване законом прописане квоте о 30 одсто жена 

Иако су жене присутне у парламентарном животу Србије више од две деценије и даље слушамо 
мизогине коментаре наших колега који систем обавезних квота за жене на изборним листама 
преводе реченицом „она заузима моје место”. Нажалост, предрасуде да су само мушкарци 
богом дани за политику нису уклоњене самом чињеницом да је у деветом скупштинском сазиву 
свако треће место припало жени, истакла је Гордана Чомић, посланица у Скупштини Србије. 

Њено мишљење веома уверљиво поткрепљују резултати истраживања под називом „Жене у 
парламенту – само квота или стварни утицај”, које је спровела коалиција цивилног друштва 
средствима УСАИД-а, као део иницијативе „Отвореног парламента”. Представљајући податке 
из овог истраживања, координаторка иницијативе „Отворени парламент” Дубравка Грчић 
истакла је да жене теже улазе у посланичке кругове, мање су заступљене на положајима 
шефова посланичких група, председника одбора и чланова међународних организација, а 
готово су искључене из питања безбедности, финансија и економије. 

„Свака пета посланица која је учествовала у овом истраживању пожалила се да њихове колеге 
износе коментаре и шале на њихов рачун, али и на чињеницу да не постоји механизам жалбе 
на такво понашање. Истраживање је показало да је пет одсто посланица навело да су биле 
непосредно изложене искуству неједнаког третмана у парламенту, 16 одсто њих је навело да не 
може да оцени да ли је доживело такво искуство, док су само три посланице навеле да су биле 
дискриминисане више пута”, истакла је Дубравка Грчић. 

Анализирајући листе странака које ће учествовати на парламентарним изборима 16. марта, 
истраживачи „Отвореног парламента” закључили су да су поштоване законом прописане квоте 
о 30 одсто жена на изборним листама, али су скренули пажњу на чињеницу да су умањене 
шансе жена да уђу у парламент, јер се њихов број на листама повећава тек од стотог места на 
листи. 

Истраживач Ксенија Ракић нагласила је да је значајан помак у заступљености жена у 
парламенту и њиховој већој улози у законодавним и контролним функцијама парламента 
донело оснивање Женске парламентарне мреже као неформалне мреже у парламенту, коју 
чине све посланице из свих посланичких група. Она је додала да је ово истраживање показало 
да се и посланици и посланице слажу да је потребно даље повећање удела жена у парламенту, 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zene-i-dalje-diskriminisane-u-parlamentu.sr.html
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као и да принцип квота треба проширити на извршну власт у којој је тренутно само 9,3 одсто 
жена. 

К. Ђорђевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropa-otvara-vrata-nasim-tekstilcima.sr.html 

Европа отвара врата нашим текстилцима 

Индустрија текстила, са 30.000 радника у 1.800 фирми, продала лане робе странцима за 792 

милиона долара и налази се на трећем месту извозника 

Са оствареним повећањем од око 15 одсто, извоз произвођача текстила, одеће, коже и обуће у 
2013. години премашио је милијарду евра, саопштила је државна статистика. Укупном 
прошлогодишњем робном извозу земље од 14,6 милијарди долара овај сектор прерађивачке 
индустрије допринео је са 7,2 одсто. 

У статистичким табелама може се прочитати и да су произвођачи текстила, одеће, коже и обуће 
у спољној трговини у прошлој години остварили суфицит од 58,2 милиона долара. 

Таман кад су је многи већ сахранили, изгледа да се српска текстилна индустрија, као феникс, 
поново диже из пепела. 

– Судећи по позивима трговаца одећом и обућом, Европа се полако враћа српској модној 
индустрији – тврди Милорад Васиљевић, секретар Удружења за индустрију текстила, одеће, 
коже и обуће Привредне коморе Србије. 

– Поруџбине из европских модних метропола све су учесталије у последње две године. Европа 
зна да ми радимо квалитетно. Уговарање робе, за наредне сезоне, у последњих неколико дана 
тражили су нам купци из Шведске, Немачке, Русије, Пољске и Француске. Они би да купе 
готову одећу и обућу, а не да уговарају такозване лон послове, односно јефтино шивење од 
њиховог материјала. 

У Удружењу текстилаца, кожара и обућара ПКС ових дана је мобилно стање. Једна руска 
компанија најавила је велику поруџбину и дуготрајну сарадњу. Уместо да женску одећу увозе 
из Немачке, Руси хоће да је купују у Србији. Сада би добродошле велике фабрике које је 
угасила погрешна приватизација. Али, од кукњаве нема вајде. 

– Радимо на томе да на овом послу удружимо шест мањих произвођача – каже Васиљевић. 

Повратак Европе нашим произвођачима одеће и обуће, али и њиховим конкурентима на 
Балкану, неће бити кратког даха, тврди наш саговорник. Зато држава треба да помогне ту 
индустрију. 

– У Хрватској, БиХ, Бугарској и Румунији порези и доприноси на зараде запослених у овом 
сектору индустрије мањи су од 40 одсто, а у Србији око 65 процената. Реч је о нето 
извозницима који запошљавају женску радну снагу. Смањивањем ових дажбина и 
одобравањем подношљивих кредита за куповину опреме, на пример из Фонда за развој или на 
неки други начин, овај сектор би био конкурентнији, број запослених би могао да се 
удвостручи, а многи произвођачи из „сиве зоне” легализовали би своје пословање – указује 
Васиљевић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Evropa-otvara-vrata-nasim-tekstilcima.sr.html
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Да та индустрија заслужује већу подршку говори и податак да је лане била наш трећи извозник, 
иза произвођача друмских возила – 2,17 и електричних машина – 1,12 милијарди долара. 
Захваљујући државним субвенцијама по радном месту и споразумима о слободној трговини са 
земљама које чине тржиште од милијарду људи, Србија је и у овом сектору индустрије 
привукла више правих страних директних инвестиција. Своје фабрике су овде изградиле 
компаније из Италије, Аустрије и Немачке. Најављују се и нове. 

– Турски инвеститор је у Лесковцу недавно почео да гради фабрику за одећу од џинса у којој ће 
запослити 400 радника, а италијански „Вали” и немачки „Фалке” траже локације за нове 
фабрике чарапа у којима ће посао добити око 2.000 људи – каже Васиљевић. 

– Извоз чарапа у 2013. години вредео је 275 милиона долара, са оствареним суфицитом од 215 
милиона долара. 

Да српска модна индустрија може и знатно више говори и податак да је извоз текстила и одеће 
из Бугарске у 2013. години достигао вредност од 1,8 милијарди евра, док је наш извоз одеће и 
обуће износио око 792 милиона евра. 

Званична статистика каже да се производњом текстила, одеће и обуће у Србији бави око 1.800 
фирми и да запошљавају око 30.000 људи, а у ПКС тврде да одећу и обућу нелегално 
производи још око 60.000 људи. Нелегалан увоз и трговина и даље цветају, упркос готово 
вишедеценијским обећањима надлежних да ће их свести на подношљиву меру. 

По званичној статистици, плате шнајдера, кожара и обућара традиционално су најниже. Према 
извештају за прошлу годину, у производњи коже и предмета од коже 23.241 динар у просеку, а 
у производњи одевних предмета – 23.771 динар. 

Васиљевић каже да се власници текстилних и обућарских фирми од Новог Пазара до Суботице 
жале да тешко долазе до радника и инжењера. Тврди да је просечна месечна зарада доброг 
шивача у Новом Пазару у противвредности 500 евра, а они најбољи и најпродуктивнији 
зарађују и двоструко више. 

„Јумко” – највећа брига 
Штрајк 1.700 текстилаца у „Јумку” морио је протеклих дана и секретара њиховог удружења 
Васиљевића, који је на овој дужности од почетка године. 

Поред тога што су одбили да раде док им се не овере здравствене књижице и не исплати још 
једна плата, штрајкачи одбијају да финској армији испоруче 12.000 сашивених јакни и 10.000 
панталона. По уговору, финска војска очекује да им се сашије још 10.000 јакни. 

– Да није било штрајка у „Јумку” за финску армију шило би се до краја 2016. године – каже 
Васиљевић. 

– Због штрајка је од уговора за шивење униформи одустала и једна фирма из Пољске. Сада 
траже партнера у БиХ и Хрватској. 

Александар Микавица 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/isti_posao_plata_200_evra_manja.55.html?news_id=277620 

И даље велика разлика у зарадама између жена и мушкараца у Србији 

Исти посао, плата 200 евра мања 
АУТОР: Б. К. 

Београд - Иако имају исту стручну спрему као и мушкарци, жене у Србији за исти посао 

добијају око 200 евра мању плату. Наиме, према последњим анализама Републичког завода за 

статистику, урађеној за септембар 2013, жена са факултетским образовањем прима просечну 

плату 88.477 динара, док мушкарац добија 113.863 динара (са порезима и доприносима). 

Подаци показују и да висококвалификоване раднице добијају плату мању за 23.000 динара од 

мушкараца, односно 52.539 динара, док мушкарац прима 75.100 динара. У истом истраживању 

се наводи да мушкарац са вишом стручном спремом има просечну зараду 73.600, а жена 61.497 

динара.  

 

Припадница лепшег пола са завршеном средњом школом месечно добија плату од 50.666, а 

мушкарац са истим образовањем 60.350 динара. Не тако мала разлика у зарадама постоји и 

када је реч о радницима са нижом стручном спремом, па тако мушкарац добија месечно 44.478, 

а жене 34.021 динара. Разлика постоји и у примањима неквалификованих радника, па тако 

мушкарац месечно прима 40.745, а жена тек 33.217 динара. 
Но, разлика у платама између жена и мушкараца постоји и у Европи. Та разлика је, као и 
претходних година, изнад 16 одсто у корист мушкараца, што значи да жене годишње раде 59 
дана "бесплатно". 

Према недавном извештају Европске комисије, бројке стагнирају након лаганог опадања 
последњих година, када је разлика износила око 17 одсто. Трајни тренд опадања забележен је у 
Данској, Чешкој, Аустрији, Холандији и на Кипру, док се у другим земљама (Пољска, 
Литванија) у 2012. тренд опадања обрнуо. У неким земљама, као што су Мађарска, Португал, 
Естонија, Бугарска, Ирска и Шпанија, разлика у платама међу половима последњих година се 
повећала. 

Пример Француске 
Када је реч о равноправности полова, занимљив је пример француске владе. Она је, наиме, 
појачала санкције против предузећа са 50 и више радника која не поштују обавезе у вези 
равноправности полова, па је тако током 2013. утврђено да се два предузећа нису 
придржавала законодавства о једнаким платама. 

Најмање за самохране мајке 
Према истраживањима, у Србији најмање зараде имају самохране мајке, као и удате жене са 
децом предшколског узраста. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/isti_posao_plata_200_evra_manja.55.html?news_id=277620
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/2208/Izbori+2014/1542845/Pozicije+sindikata+pred+izbore+16.+marta.html 

Позиције синдиката пред изборе 16. марта 

Синдикати немају јединствен став о наступу на предстојећим парламентарним 

изборима. Неки синдикати иду на листе партија, неки тргују а неки не желе на тај 
начин да се баве политиком. Овај пут постоје нагађања да би неко од синдикалних 
лидера могао да постане министар. 

О радничким правима у Србији брине више од 23.000 синдиката. Свега три човека могу 
организовати синдикат, и воде се као посебно правно лице. То прави хаос и синдикални базар у 
којем профитирају мали играчи, поручују једина два репрезенативна синдиката. Зато нема ни 
јединиствених захтева ни става о томе како би синдикати требало да се понашају пред 
наступајуће парламентарне изборе. 

Припремила Јелена Обућина 

Уочи 16. марта синдикати делују на три начина. Део синдиката иде на листе партија, део се 
ограђује од такве политике, део тргује. 

Једина два репрезентативна синдиката на нивоу државе неће ни са једном политичком 
странком пред бираче. 

"Ово је једина паметна стратегија у ситуацији у којој немате поузданог политичког партнера 
који се доказао да се онога што обећава у изборној кампањи држи кад дође на власт", 
објашњава Зоран Стоиљковић из Синдиката "Независност". 

"Ако би се определили само за једну опцију то би иазазвало незадовољство међу самим 
чланством", каже Љубисав Орбовић из Самосталног синдиката Србије. 

Људи на листи Расима Љајића за које се тврди да су из тог синдиката су били чланови и 
функционери у СССС, а двоје њих је у пензији док један није. 

За разлику од великих, мањи синдикати хоће на партијске листе. АСНС је у претходном сазиву 
имала једно посланичко место. Ранка Савић верује да га је искористила најбоље и зато ће опет 
на листу ЛДП-а. 

"Ја сам успела да их упознам са синдикатом и да посланици сада на сидикат и раднике гледају 
другим очима", каже Ранка Савић. 

Синдикат Слога прешао је од прошлих до ових избора пут од савеза са социјалистима до савеза 
са демократама. Уочи избора 2012. године са СПС-ом су потписали социјалну повељу. 

"Тада смо, да кажем дали подршку бланко, без учешћа на листи. Овај пут смо одлучили да 
учествујемо у кампањи и да имамо представнике и зато смо се овај пут одлучили за ДС која је са 
те стране понудила два посланичка мандата које нико други није понудио", каже Жељко 
Веселиновић из Уједињених синдиката Слога Србије. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/2208/Izbori+2014/1542845/Pozicije+sindikata+pred+izbore+16.+marta.html
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Истиче да је реч о левичарском синдикату који не може да иде са партијама неолибералне 
концепције, напредњачким и народњачким, јер су то десније партије. 

После Драгана Миловановића ниједан синдикални вођа није досегао до места министра. 
Његов рад, додуше оспорили су прво сами синдикати. Годинама касније, у сред кампање, 
шушка се да би у идућој влади опет синдикалац могао у извршну власт. 

Ранка Савић каже да је поборник таквог решења. Љубисав Орбовић истиче да не размишља о 
тој теми, и тврди да није ни са ким разговарао о томе. Зоран Стоиљковић ипак каже да 
синдикатима није место у извршној власти. 

Рецепт за бољи положај радника у највећим синдикатима виде у јединственом наступу, 
преговорима са владом, али и сталној контроли обећаног и учињеног. У супротном кажу, нема 
бољитка за раднике без обзира на број синдиката. За такав наступ за ове изборе је касно. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=08&nav_category=12&nav_id=821039 

Данас је 8. март - Дан жена 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Међународни дан жена, 8. март, данас ће у Србији бити обележен низом 

манифестација, како би се указало на положај, права, достигнућа и могућности 

жена. 

 Иако се некада 8. март обележавао гламурозније, саговорнице Тањуга се слажу да је важније 

да се о дамама води рачуна током целе године, односно да се поштују родна равноправност, 

једнакост шанси приликом запошљавања, принцип једнаких зарада. 

Активисткиња Женске секције Савеза самосталних синдиката Србије Дивна Вујасиновић Дучић 

рекла је да, од синдикалних организација и средстава којима располажу, зависи како ће бити 

обележен Дан жена, напомињући да се та секција определила да ове године празник обележи 

трибинама, округлим столовима и уличним акцијама.  

 

Она је истакла и да се некада много гламурозније прослављао Дан жена, а да сада све зависи у 

ком предузећу радите.  

 

Према њеним речима, и данас се организују дружења и прославе, а неретко се дешава да и саме 

жене иницирају и својим средствима организују "излазак".  

 

Ипак, она је истакла да се не може очекивати од дама, запослених у предузећима где се плате 

не примају или су мале, да прослављају Дан жена.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=08&nav_category=12&nav_id=821039
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Она је подсетила и да је Женска секција СССС обележила Међународни дан жена уличним 

акцијама у Београду, Мајданпеку и Крушевцу под слоганом "Жене се питају", а приликом којих 

су грађанке могле да питају све што их занима у вези са радним и социјалним законодавством.  

 

Вујасиновић Дучић је најавила и да ће данас у Крагујевцу бити организована акција актива 

жена синдикалне организације Застава оружје, током које ће бити дељен промотивни 

материјал важан за дискриминацију жена на раду, подсећајући да су у Врбасу поводом 8. марта 

организоване трибине, изложбе и дечје представе.  

 

Руководилац правног сектора Уније послодаваца Србије Светлана Будимчевић каже да постоје 

светли примери послодаваца који обележавају 8. март уз пригодне ручкове или уплаћивањем 

викенд аранжмана за запослене.  

 

"То су светли примери и не сумњам да сваки послодавац, који има финансијске могућности, 

жели да укаже на овај начин запосленим женама поштовање и да им се одужи на прави 

начин", рекла је Будимчевић додајући да је важније у каквом су положају жене током целе 

године.  

 

Она је напоменула да је Унија друштвено одговорна организација која покушава да утиче на 

послодавце да буду одговорни према запосленима током целе године, да поштују родну 

равноправност, једнакост шанси приликом запошљавања и трајања радног односа, да поштују 

принцип једнаке зараде, одређена ограничења рада код жена.  

 

"Не би ми ништа значило да ми неко за 8. март искаже пажњу, а да током године схватим да 

сам дискриминисана, запостављена што се тиче зараде или напредовања у односу на 

мушкарце", рекла је Будимчевић.  

 

Поводом 8. марта Београдски фонд за политичку изузетност и Женска парламентарна мрежа 

организују Женску предизборни конвенцију "Гласам за жене" чији је циљ да у току кампање за 

предстојеће парламентарне изборе, скрене пажњу на значај већег учешћа и утицаја жена у 

политици, као и на важност родне равноправности.  

 

Поводом 8. марта и Националног дана борбе против рака дојке, биће организована и прва Розе 

трка у Србији са циљем подизања свести о значају превенције рака дојке, док ће под слоганом 

"Ништа без жена" Институт за трансфузију крви и Црвени крст Србије, четврту годину за 

редом, организовати акцију добровољног давања крви.  
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Председник Привременог органа Синиша Мали и директор Београдске пословне школе Ђуро 

Ђуровић потписаће споразум о сарадњи којим се успостављају пословни односи образовања и 

школовања жена смештених у Сигурној кући.  

 

Такође, поводом 8. марта запослене жене у Канцеларији за Косово и Метохију настављају 

посету културним и верским знаменитостима косова и Метохије, а у циљу промоције туризма у 

покрајни.  

 

Дан жена биће обележен и уличним маршом "Жене - рад- глад! Маните се поклањања цвећа 

вратите нам наша предузећа", коме ће се прикључити и активисткиње Ромске женске мреже, 

коју чине 25 организација, а које ће том приликом и започети кампању "Месец ромског 

женског активизма".  

 

Међународни дан жена акцијама ће обележити и политичке странке па ће тако Савет жена 

Нове Србије у Београду организовати акцију "И ти гласаш" чији је циљ скретање пажње на 

положај жена у земљи, афирмација родне равноправности и позив грађанкама да у што већем 

броју изађу на изборе, док ће у оквиру кампање "Женска страна демократије" Демократска 

странка организовати перформанс "Осам разлога за 8. март".  

 

И Покрет социјалиста прикључиће се обележавању 8. марта, организовањем трибине "Од 

Кларе Цеткин до данас, пут равноправности".  

 

Дан жена установљен је на Другој међународној конференција жена социјалиста 8. марта 1910. 

у Копенхагену, на иницијативу Кларе Цеткин, вође немачких социјалиста и женског радничког 

покрета.  

 

Тај дан се обележава у знак сећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. и 

њујоршки марш више од 15.000 жена, које су тражиле краће радно време, боље плате и право 

гласа.  

 

Од 1911. су 8. марта славиле жене у Аустрији, Данској, Немачкој, Швајцарској... а у Србији, где 

су га обележиле социјалдемократкиње у органу Једнакост, прва прослава одржана је у 

Београду, у тадашњем Народном дому, 1914. године.  

 

Уједињене нације су званично 8. март прогласиле Међународним даном жена у другој 

половини седамдесетих година 20. века. 
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Галуп: Истраживање о женама у политици поводом 8. марта 

Мишљења грађана Србије су слична глобалном просеку када је реч о учешћу жена у политици, 

с тим што су позитивна и негативна мишљења у Србији израженија, показали су резултати 

истраживања које је објавио Галуп поводом 8. марта, Међународног дана жена.  

 

Жене у Србији имају знатно позитивнији став по овом питању. Свака друга жена сматра да би 

свет био бољи ако би политичари биле жене (53 одсто), док ово мишљење дели тек 18 одсто 

мушкараца.  

 

Међу мушкарцима у Србији преовладава мишљење да не би било разлике ако би се политиком 

претежно бавиле жене (46 одсто).  

 

Сваки трећи грађанин Србије и грађанин света сматра да би свет био бољи ако би политичари 

претежно биле жене.  

 

Са друге стране, 18 одсто грађана Србије и 14 одсто људи у свету сматра да би свет био лошији 

када би га водиле жене.  

 

Четрдесет одсто грађана Србије и грађана света сматра да не би било разлике ако би свет 

водиле жене.  

 

Ово истраживање је део студије "Воице оф тхе Пеопле - Енд Оф Yеар" (Глас народа - крај 

године) коју крајем сваке године спроводи Галуп.  

 

Ове године студија је обухватила 66.806 људи из 65 земаља света.  

 

Истраживање је обављено на територији Србије крајем 2013. године, на национално 

репрезентативном узорку од 1.064 испитаника, методом лицем у лице.  

 

Галуп је једна од водећих компанија за тржишна и друштвена истраживања на територији 

Србије. Почео је са радом 1990. године, а данас је део више глобалних ланаца са мрежом 

сарадника и партнера у региону и широм света. 
 

 


