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Ђорђевић: Послодавци да примењују све мере безбедности и здравља на раду 
Бета  
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
позвао је послодавце у Србији да буду одговорни и примењују све мере 
безбедности и здравља на раду прописане законом 
БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
позвао је послодавце у Србији да буду одговорни и примењују све мере безбедности и здравља 
на раду прописане законом. 
Ђорђевић тражи од послодаваца да тај апел схвате озбиљно јер је, како је рекао, један једини 
радник за српску привреду сувише драгоцен да би страдао у несрећи повезаној са 
неадекватним условима рада или због тога што му је радно место недовољно 
обезбеђено."Влада Србије одлучна је у намери да сваки случај немара и угрожавања 
безбедности запослених у складу са законом до краја испита и утврди у најкраћем могућем 
року, а да се одговорни процесуирају и послуже као пример, који ће имати за циљ да 
послодавце одврати од таквих поступака", казао је Ђорђевић. 
 
Он је на конференцији "Спречавање излагања опасним супстанцама" у Скупштини града 
Београда казао да су безбедни услови рада на сваком радном месту императив и највиши циљ 
до кога се мора доћи без одлагања и изговора. 
 
Навео је да се том циљу тежи не само због достизања европских стандарда, већ и зато што се 
Србија попут земаља из окружења сусреће са све већим одливом радника и негативним 
природним прираштајем, који се не могу компензовати. 
 
"Иако су се у протеклом периоду могли догодити пропусти на том плану у правом реду јер се 
надлежне инспекцијске службе у прошлој деценији нису сусретале са великим бројем 
градилишта и све већим бројем нових радних места, која су омогућена реформском политиком 
спровођеном у последње четири године, морамо учинити на ретким непријаним искуствима 
која су потресла јавност и бацила сенку на успешан привредни опоравак наше земље", казао је 
Ђорђевић. 
 
Министар је казао да сваки радник у Србији може бити уверен у то да Министарсво за рад, 
борачка и социјална питања мисли и брине о њему и његовој безбедности на радном месту. 
"Радници су највећи ресурс који имамо. Они, који свакодненвно граде нашу земљу, заслужују 
нашу пажњу", рекао је Ђорђевић. 
 
Истичући да су случајеви страдања радника последица немара послодавца, Ђорђевић је казао 
да ће Министарство на чијем је челу учинити све да раднике извуче из таме и представи 
јавности ко су ти послодавци који то чине. "То ће бити прошлост Србије, која жели у ЕУ и која 
ће кад уђе у ЕУ бити пример свима како се опходимо према нашим радницима", казао је 
министар. 
 
Он је учесницима конференције из Европске агенције за безбедност и здравље на раду поручио 
да Србија неће имати компромиса за оне који раде мимо закона, подсећајући да од 2017. године 
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Србија спроводи филозофију већег надзора инспекција и како би се безбедност и заштита на 
раду подигла на што виши ниво. "Они који надаље буду занемаривали значај безбедности и 
здравља на раду својих запослених довешће у питање споствени положај и њихов опсатанак", 
казао је Ђорђевић. 
 
Конференцију "Спречавање излагања опасним супстанцама" организовала је Управа за 
безбедност и здравље на раду, у сарадњи са Европском агенцијом за безбедност и здравље на 
раду, како би се пидигла свест о значају безбедности и здравља на раду. 
 
 

Трудничка примања - енигма 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Нејасно како ће да се обрачунава и колика ће пара да добију жене које са 
породиљског иду право на трудничко одсуство 
НА који начин ће се обрачунавати зарада женама које су рађале децу једно за другим, по новом 
Закону о финансијској подршци породицама, нико прецизно не уме да објасни. Колико новца 
ће примати и по којој основици ће им се накнада обрачунавати показаће, изгледа, тек пракса. 
Тако маме које су по завршетку првог породиљског наставиле трудничко са другим малишаном 
тачан износ своје плате неће знати док им она не легне на рачун. 
Јасмина Михњак са портала "Бебац" објашњава да, када је од надлежних тражила објашњење о 
овом питању, добила одговор да све зависи од компјутера, тачније његовог програма. По 
прописима, међутим, у обрачун улазе само зараде, а трудничко и породиљско то нису, већ су 
накнаде зараде. 
Она наглашава да ће на коначан износ утицати све оно што "улази" у 18 месеци, колики је 
минимум да жена пре рађања ради да би по Закону о финансијској подршци породицама са 
децом уопште добила новац. Наша саговорница се пита да ли се у оваквим случајевима рачуна 
само период пре претходног боловања или и боловање са првим малишаном. 
 
- Нејасноћа је да ли трудничко уопште улази или не улази у обрачун, односно да ли се прескаче 
или не прескаче - каже Михњак. - Добро је да се ниједан месец не обрачунава као нула, али није 
прецизирано како ће се рачунати. Најгоре ће проћи, по садашњим одредбама, жене које су, чим 
су се запослиле, одмах отишле на трудничко или породиљско боловање. 
Према њеним речима, друго или треће боловање не би смело никако да буде мање од 
породиљског које је управо завршено. 
Из Министарства рада "Новости" су на конкретно питање добиле следећи одговор: 
- Накнада се утврђује у висини просечне основице на коју су плаћени доприноси за обавезно 
социјално осигурање, по основу зараде, а који су евидентирани у Централном регистру 
обавезног социјалног осигурања и то у 18 месеци пре отпочињања породиљског одсуства, 
уколико није коришћено трудничко боловање, односно трудничког боловања ако је оно 
коришћено - кажу у Министарству за рад. - Жена која у периоду од годину дана роди двоје 
деце, по истеку коришћења накнаде наставиће са прекидом или без њега коришћење накнаде 
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета за друго дете. 
 
ВИШЕ ОД ШЕСТ ОСНОВИЦА 
НА питање "Новости" може ли се догодити да мајке које су са породиљског боловања отишле 
на ново трудничко буду закинуте као оне које су радиле краће од шест месеци, из 
Министарства рада одговарају: 
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- Оне у овој ситуацији не могу имати мање од шест основица, имајући у виду трајање одсуства 
са рада за време ког су и остваривале накнаду зараде, као и период који су провеле у радном 
односу непосредно пре отпочињања претходног породиљског одсуства, независно од чињенице 
да ли су радиле или користиле трудничко боловање. 
 

Ваљаоница Импол севал светионик ужичке привреде 
Танјуг  
 

Ваљаоница алуминијума у Севојну данас је светионик ужичке привреде, услови за 
рад и плате су боље него у златно доба фабрике у време социјализма 
Ваљаоница алуминијума у Севојну данас је светионик ужичке привреде, услови за рад и плате 
су боље него у златно доба фабрике у време социјализма, оценили су представници компаније 
и синдиката поводом 16 година од како је словеначка Импол група преузела ваљаоницу. 
Владимир Лесковар, председник Управног одбора Импол групе, подсетио је да је ваљаоница 
кад су је преузели имала минус од 11 милиона долара, а да је сада једна од најбољих фабрика 
која се финансира својим капиталом. "За нашу одлуку да купимо ту ваљаоницу, пресудна је 
била чињеница што смо за њу знали од раније, јер смо сарађивали у Југославији на многим 
пословима и знали смо да можемо да укомбинујемо послове", рекао је Лесковар и додао да је 
веома задовољан сарадњом са српском привредом. До сада нисмо имали никакве негативне 
примедбе, рекао је он и додао да су све ствари успевали да реше договором. Генерални 
директор ваљаонице у Севојну Нинко Тешић подсетио је да је ваљаоница основана пре 43 
године и оценио да су све те године биле пословно добре. 
Додао је да је ваљаоница као и сви имала и лоших дана због санкција, али да је увек била 
ликвидна и да јој рачун није био у блокади ниједог дана. 
Владимир Лесковар 
 
"Те 2002. године били смо практично пред стајањем, али је дошла приватизација и имали смо 
срећу да смо за већинског власника добили компанију из наше бранше, људе који су имали 
искуство на тржишту и технологији, којом су нам помогли за оне године што смо ми мало 
заостали", рекао је он. 
Тешић је оценио да је ваљаоница сада успешнија фабрика, која има боље услове за рад, и плате 
знатно веће од привреде Србије, па чак и боље него у златна времена фабрике за време 
социјализма. 
Ваљаоницу је пре 16 година купила словеначка компанија "Импол севал", а резултатима 
приватизације задовољни су сви од радника, директора па до словеначких газда. 
Да компанија одлично послује потврђује и главни извршни директор компаније Андреј 
Колманич, који у изјави за Глас западне Србије рекао да је врло задовољан пословањем, а и 
запосленима у предузећу. "Овде су људи добри, поштују догворе а све људе који су добри 
морамо увек да наградимо. Једно од главних правила код нас је да ценимо наше сараднике", 
рекао је Колманич и додао да ће ускоро почети сарадњу са Ер спејс индустријом. 
 
Према речима председника синдиката Перице Гогића, ово је једно од ретких предузећа у 
Србији у које се вратила тринаестра плата. 
"Иако се каже да су Словенци шкрти на парама, ми овде остварујемо добре приходе. Радници 
прво зараде, па добију плату. Добили смо по 19 хиљада за прославу фирме, то је бонус, док се 
тринаеста плата односи на производњу коју су остварили радници", каже председник 
синдиката Перица Гогић. 
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Протест удружења пензионера у центру Београда 
ИЗВОР:ФОНЕТ, РТС 

 
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 
Србије су на Тргу Николе Пашића одржали протест и тражили да Влада Србије под хитно 
предложи парламенту закон који ће регулисати системско враћање неисплаћених делова 
пензија са каматом. Пензионери су протестовали и испред зграде Уставног суда и Радио-
телевизије Србије. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић рекао је да су 
организовали протест "зато што измене и допуне Закона о ПИО фонду не регулишу, нити 
наговештавају повраћај одузете имовине од око 700.000 пензионера". 
Како тврди Радовић, материјална штета коју су претрпели поједини пензионери износи од 
2.500 до 7.000 евра. 
Додао је да се пензионери неће одрећи тог новца и да ће "наставити борбу пред нашим 
редовним судовима све до Стразбура". 
Он је рекао да је ово пут у безвлашће и правну анархију за коју је искључиви кривац Уставни 
суд Србије који је под стриктном контролом власти. 
Радовић је рекао да измене и допуне Закона о ПИО фонду омогућавају властодршцима да 
повећају пензије када они процене и колико процене, "а већ виђено пред изборе, али и да их 
смањују по њиховом нахођењу и потребама. 
"Залагаћемо се да се више не девастира системски закон ПИО, него да се примењује одржива и 
предвидива формула која је до 2014. године сасвим добро функционисала", рекао је Радовић. 
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић рекао је 
да отимањем од грађана власт прикрива неспособност да одговорно и стручно управља 
државом. 
"Игнорисањем обавезе да неисплаћено системски врати актуелна власт нас упућује на зауздане 
судове у којима нас чекају високе судске таксе и временски неизвесне пресуде. Рачунају да 
већина оштећених пензионера неће покренути парнице за накнаду штете и да ће део пезионера 
преминути", рекао је Тамбурић. 
Бивши судија Врховног суда Зоран Ивошевић рекао је да "органи извршне и законоднавне 
власти, мешајући бабе и жабе, упорно настоје да грађане Србије супротно здравом разуму увере 
да су социјално осигурање пензионера и заштита лица у стању социјалне потребе једно те 
исто". 
Ивошевић је рекао да је мешајући социјално осигурање и социјалну заштиту држава донела 
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија на основу кога су пензије умањене. 
"По процени Министарства финансија укупна уштеда остварена умањивањем пензија за три 
године износи 75 милијарди динара, што је за четири године, колико је трајала примена 
закона, могло да доведе до целих 100 милијарди динара", рекао је Ивошевић. 
Рекао је да су та средства пребачена у буџет, оцењујући да их је власт користила за своје 
потребе чиме је лишавала кориснике имовине коју су стекли на основу закона. 
Учесници протеста држали су транспаренте на којима је писало "Вратите отете пензије", 
"Ставимо тачку на пљачку пензионера", "Моја пензија моја имовина". 
Пензионери су протестовали и испред зграде Уставног суда и Радио-телевизије Србије, 
тражећи да се више пажње посвети њиховим проблемима. 
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Пензионери траже од Владе повраћај одузете имовине 
Пише: ФоНет 

 
 
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних 
војних лица Србије данас су, на Тргу Николе Пашића, одржали протест и тражили 
да Влада под хитно Скупштини Србије предложи закон који ће регулисати 
системско враћање неисплаћених делова пензија са каматом. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић рекао је да су 
организовали протест „зато што измене и допуне Закона о ПИО фонду не регулишу, нити 
наговештавају повраћај одузете имовине од око 700.000 пензионера“. 
Материјална штета коју су претрпели поједини пензионери износи од 2.500 до 7.000 евра, 
истакао је Радовић. 
Он је рекао да се пензионери неће одрећи тог новца и да ће „наставити борбу пред нашим 
редовним судовима све до Стразбура“. 
Радовић је рекао да је „пензија стечено имовинско право, заштићено Уставом Србије и 
системским законима, што није сметало бахатој власти да се из џепа пензионера, без њиховог 
пристанка, отме сав тај новац“. 
Он је рекао да је ово пут у безвлашће и правну анархију за коју је искључиви кривац Уставни 
суд Србије који је под стриктном контролом власти. 
Радовић је рекао да измене и допуне Закона о ПИО фонду омогућавају властодршцима да 
повећају пензије када они процене и колико процене, „а већ виђено пред изборе, али и да их 
смањују по њиховом нахођењу и потребама. 
Залагаћемо се да се више не девастира системски закон ПИО, него да се примењује одржива и 
предвидива формула која је до 2014. године сасвим добро функционисала, рекао је Радовић. 
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић рекао је 
да отимањем од грађана власт прикрива неспособност да одговорно и стручно управља 
државом. 
Игнорисањем обавезе да неисплаћено системски врати актуелна власт нас упућује на зауздане 
судове у којима нас чекају високе судске таксе и временски неизвесне пресуде. Рачунају да 
већина оштећених пензионера неће покренути парнице за накнаду штете и да ће део пезионера 
преминути, рекао је Тамбурић. 
Бивши судија Врховног суда Зоран Ивошевић рекао је да „органи извршне и законоднавне 
власти, мешајући бабе и жабе, упорно настоје да грађане Србије супротно здравом разуму увере 
да су социјално осигурање пензионера и заштита лица у стању социјалне потребе једно те 
исто“. 
Он је рекао да је мешајући социјално осигурање и социјалну заштиту држава донела Закон о 
привременом уређивању начина исплате пензија на основу кога су пензије умањене. 
По процени Министарства финансија укупна уштеда остварена умањивањем пензија за три 
године износи 75 милијарди динара, што је за четири године, колико је трајала примена 
закона, могло да доведе до целих 100 милијарди динара, рекао је Ивошевић. 
Он је рекао да су та средства пребачена у буџет и да их је власт користила за своје потребе 
лишавајући кориснике имовине коју су стекли на основу закона. 
Учесници протеста држали су транспаренте на којима је писало „Вратите отете пензије“, 
„Ставимо тачку на пљачку пензионера“, „Моја пензија моја имовина“, а после протеста су 
кренули у шетњу до Уставног суда. 
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Синдикалац ЕПС-а штрајкује глађу испред Апелационог суда 
Пише: Г. Влаовић 

 
 
Главни повереник Синдиката ЕПС „Независност“ Драгослав Љубичић почео је 
данас штрајк глађу испред Апелационог суда у Београду у знак протеста што већ 
дуги низ година тај суд не решава тужбе радника Електропривреде Србије због 
неисплаћеног сменског рада. 
– На штрајк глађу испред зграде Апелационог суда сам се одлучио јер се у том суду већ више од 
10 година налазе тужбе запослених у Термоелектрани „Никола Тесла“ због неисплаћених 
увећања зарада по основу сменског рада. Примера ради, предмет који се води под ознаком ГЖ 
1 1311/2017 се под разним ознакама у овом суду налази од 2011. године. Сматрам да су својим 
нечињењем судије Апелационог суда осрамотиле судијску професију, а на тај начин се губи и 
поверење јавности у њихову законитост рада, добронамерност, професионалност и независност 
– каже за Данас Драгослав Љубичић. 
Он додаје да је о свом протесту обавестио управу Апелационог суда, да ће испред зграде те 
установе штрајковати глађу сваки дан док се, како каже, не престане са одуговлачењем и 
предмет буде решен и као такав достављен Основном суду у Обреновцу. 
Запослени у ЕПС-у који раде у систему сменског рада захтевају да им се зарада увећа за 26 
одсто како је то и предвиђено Законом о раду из 2005. године. Да би се изборили за своја права 
радници су по групама подносили тужбе надлежним судовима. Некима су тужбени захтеви 
усвојени, а они којима нису тврде да су оштећени јер се примењује неусаглашена судска пракса 
за све раднике. 
 
 

 
 

Пензионери на протесту: Ставимо тачку на пљачку пензија 
Извор: ФоНет/Александар Левајковић 
Аутор текста:Бета 
 
Неколико стотина пензионера окупило се на протесту који су организовали 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење синдиката 
пензионера Србије у Београду, због лоше реформе пензијског система и 
материјалног статуса пензионера и запослених. 
Организатори протеста на Тргу Никола Пашића траже укидање Закона о изменама и допунама 
Закона о ПИО којим је укинуто редовно усклађивање пензија, а "одлука о висини пензија и 
могућим усклађивањима се препушта вољи извршне власти". 
Синдикати наводе да су протест организовали и због "игнорисања обавезе од стране Владе 
Србије", по којој је пензија имовинско право, због чега је неопходно системски извршити 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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повраћај делова пензија који нису исплаћени по Закону о привременом уредјивању начина 
исплате пензија који је важио од новембра 2014. до новембра 2018. 
"Желимо да на законит и демократски начин пошаљемо поруке актуелној власти, домаћој и 
међународној јавности да се не миримо са неуставном и нетранспарентном реформом 
пензијског система Србије у којој се не поштују права садашњих и будућих пензионера стечена 
по основу уплата доприноса за ПИО", наводи се у саопштењу синдиката. 
Извор: ФоНет/Александар Левајковић 
Према њиховим речима, сиромашење пензионера последица је дугогодишњег неусклађивања 
пензија за најмање од 20-25 одсто због повећања трошкова живота, а на основу званичних 
статистичких података о инфлацији. 
Лидери протеста су оценили да ће на враћање новца утицати њихова иницијатива пред 
Уставним судом, али су додали да ће се, ако не буду задовољни пресудом у Србији, обратити 
суду за људска права у Стразбуру, који је, по њиховим речима, са сличним проблемима у 
другим чланицама ЕУ. 
"Италија је изгубила пред Стразбуром, Словенија је престала са одбраном након што је њихов 
Уставни суд пресудио у корист пензионера. У Хрватској је процес за сличан случај пред 
Уставним судом, исто као и у Румунији", казао је војни пензионер Миле Делић. 
Након говора на Тргу Николе Пашића, пензионери су протестовали и испред зграде Уставног 
суда и зграде РТС-а. 
 
 

 
 
У државном сектору отишло 37.000, а на одређено дошло 19.000 
радника 
      
Од почетка наредне године примењиваће се нови систем зарада у државном сектору кроз 
платне разреде. 
Решиће се начин обрачуна и висина зарада за готово 390.000 запослених у државном сектору, 
што је 85 одсто од укупног броја радника у општој држави, с обзиром на то да су из платних 
разреда искључена јавна предузећа јер нису део опште државе, али и полиција и Војска, која ће 
имати обрачун зарада на другачији начин. 
Међутим, Фискални савет Србије скреће пажњу на то да реформа платних разреда не може 
испунити своју сврху уколико не буде праћена реформом система запослености у државном 
сектору. Наиме, нови коефицијенти и пратећа законска регулатива не могу сами од себе 
унапредити ефикасност државног сектора нити су гаранција да ће држава у будућности моћи 
да привлачи, развија и задржава квалификовану радну снагу. 
390.000 запослених у државном сектору 
ФСС скреће пажњу на то да је укупан број запослених у државном сектору смањен у последњих 
пет година, мада у мањој мери него што се на први поглед чини. Одлив кадрова из државног 
сектора од краја 2013. свео се доминатно на такозвани природни одлив, уз меру забране 
заснивања новог радног односа. Буџетски корисници су се временом све теже носили с 
ригорозним ограничењима проистеклим из забране запошљавања па се недостајућа радна 
снага надомешћивала све интензивнијим ангажовањем радника на различите посредне 
начине. Број радника који се током године могу ангажовати је законом ограничен, али је у 
пракси пробијен већ крајем 2015. године. 
7 запослених на 100 становника у Србији 
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По подацима ФСС-а, број запослених у државном сектору од 2013. године до средине 2018. 
опао је за чак 37.000 радника. Међутим, по различитим уговорима на одређено време и ван 
радног односа за то време ангажовано је 19.000 људи па је, самим тим, трошак за зараде у 
државном сектору и даље изузетно велики. 
Државни сектор Србије, иначе, има проблем у структури запослених по појединим ресорима и 
институцијама. Сама Србија је по укупном броју запослених тренутно чак и испод просека 
многих држава Европе јер у њој ради мање од седам запослених на 100 становника, док је у 
другим земама тај просек готово осам радника. ФСС истиче да укупан број запослених у 
државном сектору није превисок, али да проблем представља, и то растући, неодговарајућа 
структура запослених. Он је постојао и пре фискалне консолидације, али је сада, пет година од 
увођења забране запошљавања, додатно погоршан. 
 
Ствара се простор за 13.000 радника 
Фискални савет Србије предлаже да се у 2019. години уради контролисано укидање забране 
запошљавања и циљано запошљавање у најугроженијим секторима. Та промена створила би 
простор за око 12.000 до 13.000 радних места. Да би се то остварило, Комисија мора да 
конторолисано запошљава, а Влада да таргетирано запошљава у критичним секторима за које 
се већ зна да имају мањак радника. Дакако, да би се све то остварило наредне године, морао би 
бити завршен централни регистар запослености у државном сектору. 
 
ФСС закључује да је забрана запошљавања довела до неселективног одлива кадрова из 
државног сектора – оних који су вишак, али и потребних висококвалификованих радника, 
којих већ сада нема довољно. Додатно, привремено ангажовани радници великим делом нису 
усмерени на права места већ у делове у којима не постоји потреба за додатним људством, док у 
исто време у неким институцијама нема довољно стручњака, што утиче на њихов рад. 
Стихијски приступ смањивању броја запослених ставио је у незавидан положај неке важне 
сегменте друштва, указује ФСС, па је тако здравство остало с мањком кадрова: по последњим 
подацима, у њему има чак 3.000 запослених мање него што је предвиђено Уредбом о 
максималном броју запослених у јавном сектору. Државну администрацију – министарства и 
друге органе, по оцени ФСС-а, такође карактерише мањак запослених у односу на законом 
предвиђен ниво. Пореској управи недостаје око 500 пореских инспектора, а сличне проблеме 
имају и друге инспекцијске службе – Тржишна, Санитарна, Буџетска, Просветна – будући да 
им, по важећим систематизацијама, недостаје најмање 300 људи. 
Љ. Малешевић 
 


