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Краљевчанин преминуо после повреде на раду, послодавац раскинуо 
уговор 
Припремили: Немања Јаковљевић и Зоран Сарић 

 
Краљевчанин Марко Косовац повредио се 9. септембра у току радног времена, на пословима у 
Градској чистоћи. После две недеље преминуо је у Крагујевачком клиничком центру. Док се 
борио за живот, послодавац је раскинуо Уговор о привремено повременим пословима. Након 
овог случаја, синдикати су још једном упозорили на лош положај радника запослених по 
уговорима о повременим пословима.  
Док је радио на уређењу Спомен парка, Марко се попео на приколицу у којој је била трава, али 
се оклизнуо, пао и повредио лобању. У коми је превезен у Крагујевац где је у недељу преминио. 
Док се борио за живот, из Чистоће је стигао раскид Уговора од дана када је доживео несрећу. 
Неколико дана после несреће, његове родитеље су први пут контактактирали из Чистоће, када 
их је позвала службеница. 
"Он је деветог страдао у понедељак, она је мене позвала у петак и рекла ми да он нема социјално 
да морам да се снађем да му овреим књижицу. И да је он одјављен. Никог то није интересовало, 
јер је то сиротињско дете. Да и написали су збпог недоласка на посао", каже Павле Косовац, 
Марков отац. 
Марку је четворомесечни уговор истицао крајем септембра. 
Директор Чистоће није желео пред камере. У телефонском разговору нам је рекао да је 
неколико дана тражио начин да не раскине Уговор, али тврди да би, да то није учинио, 
прекршио закон и ненаменски потрошио буџетска средства.  
И да је било по закону, кажу предствници радника, раскид уговора није моралан, а и оголио је у 
кавом су положају запослени по Уговору о привремено повременим пословима. Њих не штити 
закон о раду, немају право на боловање, годишњи одмор, одсуство са посла. 
"То је једна велика категорија запослених која нема никакву будућност, која не може да планира 
свој живот. Безброј тих људи је прошло кроз синдикат који ми говоре да не могу да се ожене, не 
могу да планирају породицу", каже Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и 
независних синдиката. 
У Градској чистоћи била је Инспекција рада. Извештај нису завршили, али, кало кажу, први 
налази говоре да је послодавац поштовао мере безбедности и здравља на раду.  
"Марко је био обучен за безбедан и здрав рад, то је извесно. Послодавац је углавном поштовао 
одредбе, то је незванична информација мојих сарадника и инспектора рада", наводи Милеса 
Ћировић, начелница Одељења Инспекције рада Краљево. 
Синдикати очекују да Скупштина ускоро усвоји закон који би изједначио права оних који раде 
на основу Уговора о привремено повременим пословима са осталим запосленима. 
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Брнабић: С ММФ да ли повећање пензија може изнад пет посто 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председница владе Ана Брнабић рекла је да ће се 1. јануара пензије повећати за пет 

одсто, али ће се с ММФ-ом разговарати колико изнад пет одсто може да се иде. 

Оно што можемо у овом тренутку да кажемо је да ћемо ићи с једнократном исплатом од 5.000 
динара свим пензионерима као подршку до краја године, рекла је Брнабицева за РТС. 
Борићемо се за сваки промил, за сваки проценат за наше пензионере, али цемо до тог тренутка 
и знати. Морамо да завршимо буџет у наредних неколико недеља да спремимо за Скупштину, 
једнако као и модел за ускладивање пензија од следеце године, што ће бити швајцарски модел - 
то је оно што смо предложили, рекла је премијерка. 
Говорећи о томе када ће то заживети, Брнабићева каже да се планира да се то предложи 
Скупштини кроз измене и допуне закона о пензионом и инвалидском осигурању, пре краја 
године, а да то иде од следеће године. 
Према њеним речима, швајцарски модел практицно значи да ће се пензије ускладивати у 
односу на раст зарада и инфлацију, у односу 50:50. 
То је правичан и предвидив модел који це осигурати реалан раст пензија, наводи премијерка. 
Додаје да ће се до краја године у Скупштини говорити и о економији. 
Имамо ребаланс о којем треба да се дискутује у Скупштини, имамо и нови буџет за 2020. годину, 
сет измена и допуна закона о пензионом и инвалидском осигурању, али и о порезима и 
доприносима како би увели неке пореске олкашице за запошљавање младих, објашњава 
премијерка. 
Надам се да ћемо у наредних неколико месеци спустити незапосленост на испод 10 одсто, рекла 
је Брнабићева. 
Размишљали смо последњих осам месеци о посебним мерама за подстицање запослености 
младих и уколико парламент да подршку Влади, имаћемо их од 1. јануара 2020. године, 
најавила је она. 
Од 10. августа незапосленост је 10,3 одсто што је добар показатељ, каже премијерка, и додаје да 
је поносна на тај резултат. 
Подсетила је да је 2012. незапосленост била преко 25 одсто. Каже да смо бољи од вецене у 
региону. У просеку у Европи је 6,3 одсто. Каже да имамо још много да радимо. 
Оно о чему се посебно води рацуна је незапосленост младих, каже председница владе и наводи 
да је у оквиру тих 10,3 одсто, незапосленост младих и даље ралативно висока 24,4. 
То је све до 30 година по статистици - дакле 24,4 посто, незапосленост младих у ЕУ је 15 одсто 
што не значи да ми треба да будемо мирни због овога, хоћемо да у овом аспекту будемо бољи од 
ЕУ. Ми смо због тога размишљали последњих осам месеци о посебним мерама за подстицање 
запослености младих које ћемо предложити заједно с тим сетом закона Скупштини и уколико 
парламент да подршку Влади, имаћемо их од 1. јануара 2020, рекла је Брнабићева. 
Те мере, како каже, конкретно значе да ће послодавци који запошљавају додатан број младих и 
оне који нису били запослени током 2019. године - ако повећавају број запослених биће 
ослобођени цак 70 одсто плаћања пореза на зараде и доприносе у првој години пословања. 
Када је реч о раду на привременим и повременим пословима, а поводом случаја Краљевчанина 
Марка Косовца, који је преминуо после повреде на раду, а послодавац је раскинуо уговор, 
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наводи да постоје неке законске норме које послодавци морају да испоштују када запошљавају 
људе по том моделу. 
У овом конкретном случају, за Јавно-комунално предузеће из Краљева инспекција ће изаћи на 
терен, урадиће се ванредни инспекцијски надзор, видећемо шта се све дешавало. У сваком 
случају, ако је дошло до злоупотребе, одговорни људи ће бити санкционисани, истакла је 
Брнабићева. 
Она је додала да институт запошљавања преко привремених и повремених послова постоји и 
другде у свету и није новина. 
Каже да се нада да ће запосленост и даље да расте. 
Ми смо само у другом кварталу ове године у односу на други квартал 2018. године имали нешто 
више од 45.000 нових радних места створено, истакла је премијерка. 
Указује да послодавци говоре да ће све већи проблем у Србији бити налажење кадрова. 
Очекујем да ће бити све мање људи који ће бити запослени по уговорима, рецимо, о привремено 
повременим пословима, и да ће се прелазити на запошљавање за стално, рекла је председница 
владе. 
 

 

 
 
 
 

РАДНИКЕ ВИШЕ НЕ ПРИВЛАЧИ САМО ВЕЛИКА ПЛАТА Ово су неке 
од повластица запослених у великим компанијама 
Извор:Бусинесс Инсидер , Зимо 
 
Међу великим технолошким компанијама Силицијумске долине велика је борба за најбоље 
таленте, односно најквалитетнију радну снагу. Запослене више не могу привући само одличном 
платом, луксузним канцеларијама и радом на најновијим и занимљивим технологијама јер исто 
нуди и већина других компанија. 
Стога је потребно пружити неке додатне повластице које нису уобичајене на другим радним 
местима. 
Прошлогодишње истраживање компаније "Глассдоор" показало је да су за више од половине 
запослених такве повластице међу најважнијим стварима о којима размишљају при доношењу 
одлуке хоће ли прихватити неки посао, а готово 80 одсто њих преферира нове повластице у 
односу на повећање плате. 
Минимум који је данас обавезан у кампусима и канцеларијама великих технолошких компанија 
јесте ручак у кантинама и бесплатна пића и оброци у кафићима унутар кампуса, а зависно о 
послодавцу доступне су бројне олакшице за родитеље, бонови за путовања... 
Тако запослени у једној компанији добијају годишњу стипендију за путовања у вредности од чак 
две хиљаде долара што је свота којој многи љубитељи путовања не могу одолети.  
Нови родитељи у другој компанији добиће 4.000 долара за принову, а компанија запосленима 
исплаћује и накнаду за усвајање деце. Оно што је уобичајено на нашим просторима – годину 
дана породиљског одсуства, у САД није, тако да новим родитељима један од идеалних 
послодаваца даје целу годину слободну након рођења детета. 
Слободни дани након смрти кућних љубимаца 

http://www.blic.rs/autori/business-insider
http://www.blic.rs/autori/zimo
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Власници кућних љубимаца итекако цене политику једне компаније који им допушта да их 
поведу на посао и буду с њима цео дан, док у другој компанији својим запосленима чак дају два 
дана слободно након смрти кућних љубимаца. 
Бројне компаније пажњу посвећују здрављу запослених па тако рецимо једна плаћа 800 долара 
годишње за чланарину у теретанама и центрима за фитнес, а на располагању радницима буду и 
масери, киропрактичари и стручњаци за акупунктуру. 
Постоје и компаније које запосленима нуде услуге хемијског чишћења, док једна позната 
компанија омогућава радницима да позајме аутомобил за превоз до посла и чак га задрже преко 
викенда. 
  
 

Брнабић: Са ММФ ћемо разговарати о ПОВЕЋАЊУ ПЕНЗИЈА и изнад 5 
одсто 
Извор:Танјуг 
  
Председница Владе Србије Ана Брнабић рекла је данас да ће 1. јануара пензије бити повећане за 
пет одсто, али ће се са ММФ-ом разговарати и колико изнад тога може да се иде. 
"Оно што можемо у овом тренутку да кажемо је да ћемо ићи са једнократном исплатом од 5.000 
динара свим пензионерима као подршку до краја године", рекла је Брнабићева за РТС. 
"Борићемо се за сваки промил, за сваки проценат за наше пензионере, али ћемо до тог тренутка 
и знати. Морамо да завршимо буџет у наредних неколико недеља, да спремимо за Скупштину, 
једнако као и модел за усклађивање пензија од следеће године, то ће бити швајцарски модел - то 
је оно што смо предложили", рекла је премијерка. 
Говорећи о томе када ће то заживети, Брнабићева каже да се планира да се то предложи 
Скупштини кроз измене и допуне закона о пензијском и инвалидском осигурању пре краја 
године, а да то иде од следеће године. 
Према њеним речима, швајцарски модел практично значи да ће се пензије усклађивати у 
односу на раст зарада и инфлацију, у односу 50:50. 
"То је правичан и предвидив модел који ће осигурати реалан раст пензија", наводи премијерка и 
додаје да ће се до краја године у Скупштини говорити и о економији. 
"Имамо ребаланс о којем треба да се дискутује у Скупштини, имамо и нови буџет за 2020. 
годину, сет измена и допуна закона о пензионом и инвалидском осигурању, али и о порезима и 
доприносима, како би увели неке пореске олакшице за запошљавање младих", објашњава 
премијерка. 
Надам се да ћемо у наредних неколико месеци спустити незапосленост испод 10 одсто, рекла је 
Брнабићева. Размишљали смо последњих осам месеци о посебним мерама за подстицање 
запослености младих и уколико парламент да подршку Влади имаћемо их од 1. јануара 2020. 
године, најавила је она. 
Од 10. августа незапосленост је 10,3 одсто, што је добар показатељ, каже премијерка, и додаје да 
је поносна на тај резултат. Подсетила је да је 2012. незапосленост била преко 25 одсто. 
"Оно о чему се посебно води рачуна је незапосленост младих", каже председница владе и наводи 
да је у оквиру тих 10,3 одсто незапосленост младих и даље релативно висока - 24,4. 
Она се нада да ће запосленост и даље да расте. 
"Ми смо само у другом кварталу ове године у односу на други квартал 2018. године имали 
створених нешто више од 45.000 нових радних места", истакла је премијерка. 
Она указује да послодавци говоре да ће све већи проблем у Србији бити налажење кадрова, али 
очекује да ће бити све мање људи који ће бити запослени по уговорима, рецимо, о привремено 
повременим пословима, и да ће се прелазити на запошљавање за стално.  
 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/racunica-nekom-7260-nekom-55o-dinara-povecanje-penzija-najkasnije-do-1-januara-a-evo/y1lhl23
https://www.blic.rs/biznis/vesti/sansa-za-najmanje-5000-nezaposlenih-evo-ko-ima-pravo-na-posao-po-novom-zakonu-a-sta/0zf5b85
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Премијерка Србије: Разговори са ММФ око повећања пензија изнад пет 

посто, олакшице за запошљавање младих; Незапосленост 10,3 одсто  
Извор:Танјуг  

 
Председница владе Ана Брнабић рекла је данас да ће се 1. јануара пензије повећати за пет одсто, 
али ће се са ММФ-ом разговарати колико изнад пет одсто може да се иде 
"Оно што можемо у овом тренутку да кажемо је да ћемо ици са једнократном исплатом од 5.000 
динара свим пензионерима као подршку до краја године", рекла је Брнабицева за РТС. 
"Борићемо се за сваки промил, за сваки проценат за наше пензионере, али цемо до тог тренутка 
и знати. Морамо да завршимо буџет у наредних неколико недеља да спремимо за Скупштину, 
једнако као и модел за ускладивање пензија од следеце године, што ће бити швајцарски модел - 
то је оно што смо предложили", рекла је премијерка. 
Говорећи о томе када ће то заживети, Брнабицева каже да се планира да се то предложи 
Скупштини кроз измене и допуне закона о пензионом и инвалидском осигурању, пре краја 
године, а да то иде од следеце године. 
Према њеним речима, швајцарски модел практично значи да ће се пензије усклађивати у 
односу на раст зарада и инфлацију, у односу 50:50. 
"То је правичан и предвидив модел који ће осигурати реалан раст пензија", наводи премијерка. 
Додаје да ће се до краја године у Скупштини говорити и о економији. 
"Имамо ребаланс о којем треба да се дискутује у Скупштини, имамо и нови буџет за 2020. 
годину, сет измена и допуна закона о пензионом и инвалидском осигурању, али и о порезима и 
доприносима како би увели неке пореске олкашице за запошљавање младих", објашњава 
премијерка. 
Надам се да ћемо у наредних неколико месеци спустити незапосленост на испод 10 одсто, рекла 
је Брнабићева. 
Размишљали смо последњих осам месеци о посебним мерама за подстицање запослености 
младих и уколико парламент да подршку Влади, имаћемо их од 1. јануара 2020. године, 
најавила је она. 
Од 10. августа незапосленост је 10,3 одсто што је добар показатељ, каже премијерка, и додаје да 
је поносна на тај резултат. 
Подсетила је да је 2012. незапосленост била преко 25 одсто. Каже да смо бољи од већине у 
региону. У просеку у Европи је 6,3 одсто. Каже да имамо још много да радимо. 
"Надам се да ћемо у наредних неколико месеци коначно прећи ту границу од једноцифрене 
незапослености – да ћемо се спустити на испод десет одсто", рекла је премијерка. 
"Оно о чему се посебно води рачуна је незапосленост младих", каже председница владе и наводи 
да је у оквиру тих 10,3 одсто, незапосленост младих и даље релативно висока 24,4. 
"То је све до 30 година по статистици - дакле 24,4 посто, незапосленост младих у ЕУ је 15 одсто 
што не значи да ми треба да будемо мирни због овога, хоћемо да у овом аспекту будемо бољи од 
ЕУ. Ми смо због тога размишљали последњих осам месеци о посебним мерама за подстицање 
запослености младих које ћемо предложити заједно са тим сетом закона Скупштини и уколико 
парламент да подршку Влади, имаћемо их од 1. јануара 2020", рекла је Брнабићева. 
Те мере, како каже, конкретно значе да ће послодавци који запошљавају додатан број младих и 
оне који нису били запослени током 2019. године - ако повећавају број запослених биће 
ослободени чак 70 одсто плаћања пореза на зараде и доприносе у првој години пословања. 
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Када је реч о раду на привременим и повременим пословима, а поводом случаја Краљевчанина 
Марка Косовца, који је преминуо после повреде на раду, а послодавац је раскинуо уговор, 
наводи да постоје неке законске норме које послодавци морају да испоштују када запошљавају 
људе по том моделу. 
"У овом конкретном случају, за Јавно-комунално предузеће из Краљева инспекција ће изаћи на 
терен, урадиће се ванредни инспекцијски надзор, видећемо шта се све дешавало. У сваком 
случају, ако је дошло до злоупотребе, одговорни људи ће бити санкционисани", истакла је 
Брнабићева. 
Она је додала да институт запошљавања преко привремених и повремених послова постоји и 
другде у свету и није новина. 
Каже да се нада да ће запосленост и даље да расте. 
"Ми смо само у другом кварталу ове године у односу на други квартал 2018. године имали нешто 
више од 45.000 нових радних места створено", истакла је премијерка. 
Указује да послодавци говоре да ће све већи проблем у Србији бити налажење кадрова. 
"Очекујем да ће бити све мање људи који ће бити запослени по уговорима, рецимо, о 
привремено повременим пословима, и да ће се прелазити на запошљавање за стално", рекла је 
председница владе. 
 
 

Никшић: Синдикалци позвали Владу у помоћ  
Аутор:В. К. 

 

Управа "Тошчелика" из Никшића је одлучила да радницима "Железаре" смањи плате. 
Синдикат: Руководство би да зараде умањи за 10 одсто, правда се кризом на тржишту челика 
ЗБОГ "неиздрживе ситуације", управа "Тошчелика" из Никшића одлучила је да радницима 
"Железаре" (Турци су власници) смањи плате! Из фабричког синдиката позвали су Владу да им 
прискочи у помоћ. 
- Плате су нам ионако мале за посао који радимо, а сада хоће још да их скрешу - каже огорчени 
Жељко Рабреновић, председник синдиката, потврђујући да су га о томе обавестили људи из 
управе. - Понудили су нам свима да плате буду смањене за десет одсто и да то важи до 1. јануара, 
уз овај септембар. У тој варијанти радила би само прва смена у фабрици. Или да сви идемо 
кућама, да долазимо на посао до 1. јануара, а да примамо 70 одсто плате. Пословодство такву 
одлуку правда оном старом причом - криза на тржишту челика у аутомобилској индустрији и 
слично. 
Рабреновић сматра да руководство предузећа хоће своје трошкове да покрије одузимајући од 
плата радника. 
- Посебно смо забринути за раднике који раде по уговору, а њих тренутно у фабрици има око 
тридесет - додаје председник синдиката. 
Управа ове фабрике је пре 15 дана укинула ноћну смену у погону "Ковачнице" и замолила све 
раднике да раде у првој и другој смени, због неповољне ситуације на тржишту, уз обећање да 
неће бити отпуштања радника.  
ПРИВАТИЗАЦИЈА 
НИКШИЋКОМ "Железаром" од 2012. године газдује турска компанија "Тосијали група" у 
оквиру које послује "Тошчелик". Некадашњи црногорски гигант купљен је за само 15,1 милион 
евра, да би две године касније Турци узели и два бивша железарина погона "Радвент" и 
"Ливницу". Фабрика броји око триста запослених, који готово сваког месеца стрепе за радно 
место и за плате. 
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Брнабић: Од јануара пензије веће за 5 одсто, видећемо с ММФ-ом да ли 
може више 
Аутор:Бета  

  

Премијерка Ана Брнабић најавила је да ће од 1. јануара пензије бити повећане за пет одсто, али 
и да ће се са ММФ-ом разговарати колико изнад пет одсто може да се иде. 
"Морамо да завршимо буџет у наредних неколико недеља и да га спремимо за Скупштину, 
једнако као и модел за ускладјивање пензија од следеће године, што ће бити швајцарски модел, 
што значи да висина пензија неће зависти од добре или лоше воље Владе него ће се 
ускладјивати са висином инфлације и плата", истакла је Брнабић на РТС-у. 
Премијерка је најавила и нове мере за запошљавање младих до 30 година којих је код нас 24,4 
одсто, док је европски просек 15 одсто. 
Додала да је од 10. августа општа незапосленост у Србији 10,3 одсто и да смо бољи од већине у 
региону, али да има још да се ради јер је просек незапослених у Европи 6,3 одсто. 
Када је реч о запосленима на привремено повременим пословима којих је око пола милиона у 
Србији, Брнабић је рекла да тај модел постоји свуда у свету. 
На питање о Краљевчанину Марку Косовцу који је преминуо после повреде на раду, а 
којем је послодавац раскинуо уговор чим је пао у кому, Брнабић је рекла да ће инспекција 
изаћи на терен, "урадиће се ванредни инспекцијски надзор, и ако је дошло до злоупотребе 
одговорни људи ће бити санкционисани".  
 
 

Бивши радници "Застава камиона" прекинули протест у очекивању 
одговора Владе 
Аутор:Бета  

 

Бивши радници крагујевачког предузећа "Застава камиони" прекинули су протесте које 
одржавају од прошле седмице пошто очекују да им у наредних десетак дана Влада Србије 
одговори да ли ће им, како траже, из државне касе бити измирене неисплаћене зараде и остала 
потраживања из радног односа. 
Члан Организационог одбора протеста Милојко Поповић обавестио је бивше раднике на скупу 
испред Скупштине града да је у четвртак у Београду разговарао са државним секретаром у 
Министарству привреде Драганом Стевановићем и да је договорено да се достави документација 
о свим потраживањима радника и да ће Влада Србије разматрати основ за исплату из државне 
касе. 
Поповић је навео да се радници позивају на Протокол из 2008. године којим је тадашња Влада 
Србије преузела обавезу исплате свих дуговања према "Заставиним" радницима, а 
верификовала га је и Влада Србије 2012. године. 
"Како нам је речено, Влада Србије ће размотрити основ за исплату по нашем захтеву, с тим што 
ће се уколико одобри, намиривати само главница дуга и судски трошкови, али не и камата", 
рекао је Поповић. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/Vesti/a529278/Pao-na-radnom-mestu-a-dok-je-bio-u-komi-stiglo-resenje-o-raskidu-ugovora.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a529278/Pao-na-radnom-mestu-a-dok-je-bio-u-komi-stiglo-resenje-o-raskidu-ugovora.html
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Он је додао да су бивши радници спремни да протестују и у Београду уколико њихови захтеви не 
буду испуњени. Око 650 бивших радника фабрике "Застава камиони", која је од прошле године 
у стечају, потражује око 300 милиона динара за плате, повезивање стажа и друге накнаде из 
радног односа. 
 

 


