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Европски суд: И пут до посла спада у РАДНЕ САТЕ 

Извор: Срна  

Европски суд правде пресудио је да се свим запосленима који немају фиксно радно место пут 

до првог радног одредишта и пут са последњег радног задатка у дану - убрајају у радно вријеме. 

Ова одлука односи се првенствено на послове попут трговачких путника, мајстора и сервисера 

или патронажних медицинских сестара. 

Суд је овакву пресуду донио како би заштитио здравље и безбедност запослених. 

Пресуда је донесена у случају шпанске фирме "Тyко", која је још 2011. године затворила своје 

регионалне канцеларије, па су радници били присиљени да троше много времена на путовања 

до клијената. 

До сада им се путовање на посао није рачунало у радно време. 

У међувремену, Шведска је као тест увела шестосатно радно време, што се одразило на 

повећану продуктивност на послу и боље здравље радника. 

Резултати су потврдили да је већина медицинских сестара које су радиле шест сати била 

продуктивнија од колегиница које су радиле дуже смене. 

Такође, 68 медицинских сестара искористило је двоструко мање дана боловања од групе која је 

радила "нормално" радно време. 

Медицинске сестре са краћим радним временом биле су "двадесет одсто срећније", те су због 

тога имале чак 64 одсто више активности са пацијентима, наводе шведски портали. 
 

ЗАШТО АМЕРИКАНЦИ НЕ ИДУ НА БОЛОВАЊЕ? "Ако ниси на 
самрти, доћи ћеш на посао" 

Извор: Јутарњи  

Хилари Клинтон неће бити једина Американка која је ове недеље отишла на посао болесна, 

уместо да је остала код куће. Упркос дијагностификованој упали плућа, кандидаткиња 

демократа урадила је управо оно што милиони Американаца чине сваког дана - игнорисала је 

све симптоме и одлучно одрадила радни дан. Због чега се они тако понашају? 

http://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/svedska-je-eksperimentalno-uvela-radni-dan-od-6-sati-ovu-su-rezultati/w8tp8zg
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- Никоме није дозвољено да буде болестан. Болест је слабост - каже Леа Ен Де Ригне, ванредна 

професорка социјалног рада на Универзитету Флорида Атлантик. 

Де Ригне напомиње да је у самој сржи Американаца идеја доброг и марљивог радника. А није 

да и имају избора. Наиме, радницима у САД-у закон не гарантује плаћено боловање. 

Квалификованим радницима дозвољено је да узму до 12 недеља за болест или рођење детета 

без страха да ће остати без посла - и многе компаније ће омогућити свом особљу неколико дана 

боловања као део пакета бенефиција запосленог. 

Али правило је једноставно - ако се не појавиш на послу, нећеш добити плаћен тај дан, што је 

кобно за милионе иначе слабо плаћених радника. 

Европа: Ригорознији Британци и дарежљиви Холанђани 

За разлику од САД, у Холандији су ипак врло дарежљиви што се тиче плаћања боловања. Тамо 

радници могу бити одсутни до две године и примају 70 одсто плате читав период, према 

истраживању које је провела агенција "Глассдоор" у фебруару. 

У Европи је по том питању најригорознија Велика Британија, где радницима исплаћују око 88 

фунти недељно пуних 28 недеља. 

У Немачкој радници могу бити одсутни до годину и по дана, с тим што 100 одсто плате примају 

првих шест недеља, а касније зарада пада на 70 одсто од целе плате. У Норвешкој и Данској 100 

одсто плате радници на боловању примају до годину дана. 

У Шведској, Шпанији, Белгији и Аустрији радници могу бити одсутни до годину дана, а током 

тог периода добијаће од 50 до 100 одсто плате. Француска пак нуди 50 одсто плате пола године. 

У Швајцарској закон о раду прописује да послодавац мора да настави да плаћа раднике који су 

на боловању најмање три недеље. У Ирској, боловање зависи од сваког појединачног уговора 

радника и послодавца. 

Ако је важан клијент, доћи ћеш четвороношке 

У САД-у је готово четвртина људи добила отказ или им је тиме прећено због времена које су 

провели болесни или бринући се за болесног члана породице. 

Ситуација је посебно тешка за жене које брину за своју малу децу уколико се разболе, као и за 

старе родитеље - говори Де Ригне, чије истраживање сугерише да неке породице потроше више 

новца на медицинске рачуне, јер одгађају лечење уместо да одмирују. 
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Но, чак и кад имају могућност да узму боловање, многи Американци то не чине. Николас 

Себергер, 30-годишњи извршни директор продаје из Вашингтона. 

- То је неписано правило. Твој шеф ти неће рећи да мораш да останеш дуже, али ако ћеш тачно 

у 17 сати отићи са посла нећеш дуго да потрајеш. Ако се ради о неком великом клијенту или 

семинару, уколико ниси на самрти, идеш на посао тог дана - закључује. 

У Хрватској накнада за боловање темељи се на просечној нето плати у раздобљу од шест месеци 

који претходи месецу у којем је радник био болестан. Накнада за боловање износи 100% од 

основице за накнаду плате ако је болест последица рата, неге оболелог детета млађег од три 

године живота, због трансплантације живог ткива и органа, у случају медицинске изолације и 

компликација током трудноће. У свим другим случајевима накнада за боловање износи 70 % од 

основице за накнаду плате. 

Накнада за боловање исплаћује се у целости до опоравка или до године и по дана, зависно шта 

наступи раније. Након тог раздобља накнада се смањује за 50 %. Међутим, нема смањења 

накнаде за одређене тешке болести. У случају неге чланова уже породице, трајање накаде за 

боловање варира од 40 до 60 дана (зависно о доби детета). 

 

“БЛИЦ” САЗНАЈЕ ММФ тражи једнаке таксе и порезе у целој Србији 

Аутор: С. Вукашиновић  

Међународни монетарни фонд тражи да се до Нове године уради нови закон о таксама и 

накнадама којим би се висина ових намета на локалу изједначила у целој Србији, сазнаје 

„Блиц“. 

То је један од захтева за шесту ревизију аранжмана са Србијом, који ће бити испоручен 

Београду у октобру. 

Због оваквих решења, у неким локалним самоуправама таксе ће бити смањене, а у другим 

повећане. 

Да би се до тога дошло почеле су припреме за нови закон о таксама и накнадама. Тим законом 

биће укинути и многи од 489 намета које су локалне самоуправе прописале. 

Тако би се, по мишљењу ММФ, зауставила самовоља локалних власти које су често прибегавале 

неоснованом подизању дажбина да би преко леђа привреде и грађана обезбедили новац који 

недостаје у касама. 

Зато се и дешавало да неке таксе или накнаде у неразвијеним општинама буду и веће од оних у 

развијенијим. 
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Другим речима, овом изменом таксе и накнаде у Ужицу биле би исте као у Сурдулици. 

- Покушаће да се нађе права мера и у броју намета, али и висини. ММФ тражи да се новим 

законом осигура предвидивост пореза, такса, накнада. Јавна је тајна да су ови намети многим 

локалцима служили као алтернатива за приклупљање недостајућих пара по принципу - што 

празнија каса, већа дажбина - каже наш извор. 

Како сазнајемо, власт је почела припрему за израду нове регулативе, па ће се тако формирати и 

радна група која би требало да дефинише све нелогичности садашњег система. 

- У њен састав ушли би представници Министарства финансија и локалне самоуправе и 

стручњаци који би требало да дефинишу јасан регистар такса, пореза и намета и начин на који 

се одређује њихова висина - додаје наш саговорник. 

Поред тога, увешће се и правило да се за једну јавну услугу може наплаћивати само једна такса, 

а да се висина таксе не може одређивати у проценту од променљиве основице. 

Наш извор објашњава и да ће бити забрањено и да када се документ прибавља за други 

државни органа, такса не наплаћује, што сада није био случај. 

Он додаје да ова законска регулатива вероватно неће бити по вољи свим локалцима. 

- Од првог јануара таксе и накнаде ће бити исте у свим општинама Србије, а постоје индиције 

да ће неки од њих и бити укинуте или преведене на републички ниво. То је и захтев 

привредника, али и НАЛЕД чије су сугестије значајно утицале на захтеве ММФ - каже наш 

извор. 

У Влади Србије нико званично није желео да коментарише сазнања „Блица“. Незванично нам 

је речено да ће се законодавство у области пореске политике и политике такса и накнада 

мењати. 

Промена и због цене рада 

Привредници сматрају да уколико се не смање намети локалаца, они неће моћи да исплате 

увећану цену рада. 

- Ми смо указали на тај проблем Влади и нама је преговорима око цене рада начелно речено да 

ће до краја године доћи до неких промена у овој области. Шта и у којем делу, зависиће од 

одобрења ММФ - каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца. 
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Унија синдиката просветних радника о рационализацији у образовању 
 

Директори школа скривали 10.000 слободних места 
Директори школа у Србији шест месеци су скривали 10.000 слободних радних места да би се 
окористили или њима манипулисали. 

Пише: В. А. 
Не знамо како се то догодило, али ћемо тражити одговорност сваког појединачног директора - 
поручила је Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, на јучерашној 
конференцији за новинаре. 

Добривоје Марјановић, из тог синдиката, каже да је, према подацима Министарства просвете, у 
марту било пријављено 8.676 норми (пуних радних места) док је у септембру та цифра нарасла 
на 18.426 норми, али се тачан број извршилаца још не зна. Подаци се разликују и када је реч о 
укупном броју запослених са непуним радним временом - њих је у марту било 13.792, а сада их 
је 19.689. 

Марјановић је изнео податке Министарства о којима је Данас први писао, да је у образовном 
систему ради 18.000 људи на одређено време, а да је према процени просветне власти за 
збрињавање технолошких вишкова и запослених са непуном нормом потребно 5.500 радних 
места. 

Он, међутим, каже да се проблем вишкова не може у потпуности решити преклапањем и да 
систем сигурно неће бити уређен ове године, те да ће се то десити “када Министарство просвете 
буде контролор буџета”. 

У школама је у току преузимање, а анализа Уније показује да највише проблема има у 
Лесковцу, Косовској Митровици и Ранилугу док је најбоља ситуација у школским управама 
Чачак, Крушевац, Крагујевац и Краљево, у којима овај синдикат има најјача упоришта. Тако је 
на подручју ШУ Чачак 394 људи са непуним радним временом, 493 у Крушевцу, а 714 у 
Краљеву. У Крагујевцу их је 612, а 728 у Косовској Митровици, која је по величини дупло мања 
школска управа. По броју запослених без пуне норме предњаче ШУ Београд (2.024), Зрењанин 
(2.104) и Нови Сад (1.733). Статистика сведочи и да је у Ранилугу 32 одсто радника на одређено 
време, а петина у Краљеву, Косовској Митровици и Новом Саду. 

Више детаља након првог круга преузимања знаће се 20. септембра. 

Непожељни 

Јасна Јанковић је указала и на незавидан положај запослених са шестим степеном које 
директори не желе да преузму, јер тврде да немају довољну стручну спрему и да их закон не 
препознаје, мада су то махом радници са дугогодишњим стажом у просвети. Њих у Србији има 
око 1.000.   
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Сви смо задужени по 940 евра 

Ауторка: С. МОРАВЧЕВИЋ  

Грађани дугују дупло више банкама него пре десет година, али мање од комшија 

СВАКИ грађанин Србије, према последњим подацима Удружења банака Србије, дугује банкама 
940 евра, или дупло више него пре десет година, када је почела експанзија задуживања. Само 
за кредите, обавезе износе 867 евра, док је за дозвољени минус свако дужан по 30 евра, 
кредитну картицу 38 евра, а за лизиг услуге свега шест евра. 

У последњој деценији становништво је са 401 евра обавеза према банкама из године у годину 
гомилало дугове. Тако је у 2010. години сваки становник био дупло задуженији, него у 2006. 
години, а онда је тренд узимања кредита и других услуга имао благи раст, пре свега због 
ниских зарада и ограничења банака када је у питању кредитна способност клијената. 

- Према подацима Удружења банака Србије, у протеклих осам месеци је забележено повећање 
задужености грађана, а највећи удео у томе имају готовински кредити, са 12 одсто - рекао је 
Верољуб Дугалић, генерални секретар Удружења банака Србије. - Становништво дугује 767,3 
милијарде динара, од тога највише за стамбене зајмове 380,6 милијарди динара. За 1,6 одсто 
повећани су стамбени кредити, а на то су највише утицали нижа каматна стопа и пад цена 
некретнина. 

Грађани такође, у овој години узимају и готовинске и кредите за рефинансирање, који су 
порасли за 12 одсто и достигли су ниво од 248,1 милијарде динара. 

- Узимање кредита за рефинансирање старих дугова је добра пракса, јер грађани могу да добију 
много боље услове за отплату него што је то био случај ранијих година - рекао је Дугалић. - 
Камате су знатно ниже и све је више задужених у домаћој валути, тако да нема изложености 
девизном ризику. 

ЦЕО БАЛКАН У МИНУСУ 

ГРАЂАНИ Србије су најмање задужени у региону. Сваки Црногорац дугује готово 1.600 евра, 
Хрват 4.000, а Словенац 9.000 евра. Због велике задужености грађана у Хрватској, који не могу 
да отплаћују кредите, уводи се лични банкрот, а већ има интересената који би се одлучили на 
овај корак, јер не могу да отплаћују кредите. 
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