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JUG PRES 
 

Bolji poloţaj radnika u javnom, ali ne i privatnom sektoru 
 
 Proteklih pet godina za radnike u Srbiji bile su veoma teške rečeno je između ostalog  na izbornoj 
sednici Saveza samostalnog sindikata Niša na kojoj je Olivera Bobić, dosadašnja predsednica ovog 
Sindikata ponovo izabrana za prvog čoveka i tako ušla u svoj drugi mandat. Sednici je prisustvovao i 
Ljubisav Orbić, predsednik Samostalnog sindikata Srbije koji je istako da je vreme koje iza nas 
obeležilo smanjenje zarada i penzija, kao i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Savez samostalnih 
sindikata se ipak izborio za bolji položaj radnika, ali to još uvek nije na zavidnom nivou. 
„ Uspeli smo da taj period prevaziđemo, uspeli smo da se izborimo da plate budu dosta veće nego što 
je bilo ranije, minimalnu zaradu smo povećali za četiri godine za 42,4 odsto i uspeli smo  da 
nametnemo jedan cilj, a to je da minimalna zarada ide u pravcu  toga da dostigne vrednost minimalne 
potrošačke korpe“, kaže Ljubisav Orbović. 
 On je dodao da Sindikat sada ulazi  u novi petogodišnji period  2020/25. godina. 
„ Cilj ovog pedogodišnjeg perioda je da  prosečna plata na kraju 2025.godine bude 900 evra. Uloga 
sindikata u svemu ovome je vrlo značajna. Naše je da to pratimo, da insistiramo na tome da se to 
ispunjava“, kazao je Orbović.  „Minimalna cena rada je podignuta, ali ne onoliko koliko smo tražili  i 
nije bio dogovor da se u ovoj godini dostigne taj nivo, ali za razliku od ranijih godina rast je mnogo 
veći nego što je do sada bio“. 
Dodaje i da nije zadovoljan položajem radnika„Plate su vrlo niske  pogotovo u  realnom sektoru gde je 
čak i zabrinjavajući nivo niskih plata, ali je evidentno da se poboljšavaju uslovi rada i nadam se da 
neće doći do nekih ozbiljnijih kriza. Jedan od suštinskih problema je i u tome da nema potpisanih 
kolektivnih ugovora u realnom sektoru na nivou grana i to je ispred nas u narednom periodu“. 
 Svakako da je ovaj  preiod od pet godina iza nas bio jako težak za zaposlene u Srbiji, posebno za 
zaposlene u Nišu i na jugu zemlje, istakla je Olivera Bobić, predsednik Samostalnog sindikata Niša. 
 „ To je period koji je pratila velika nezapsolenost, niske zarade, uništena privreda i desetkovani 
sindikati u realnom sketoru  tako da su ti ljudi u kompanijama koje su  počele da se otvaraju ostali 
prepušteni sami sebi bez ikakve zaštite“, kazala je Bobić.  „ U javnom sektoru koji je u našem članstvu 
ostao stabilan dosta smo uradili za zaposlene.  Nažalost, sindikati su realnom sektoru, u privredi, 
desetkovani.  Najviše što smo uradili za ove radnike, zajedno sa inspekcijom rada, je da im se 
raedovno isplaćuju minimalne zarade“. 
 U narednom periodu  moramo da radimo na formiranju sindikata u realnom sektoru jer „bez 
industrijskog radnika nema sindikata“, nema ozbiljnih akcija i bez jakog industrijskog sindikata 
sindikalni pokret ne može da se nada nekim svetlijim godinama, istakla je Olivera Bobić. 
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Послодавци највише препознају дискриминацију у области рада 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Тек сваки двадесети запослени и незапослени сматра да је у Србији нема, док 
ниједан послодавац не даје такав одговор, показало најновије истраживање 
 
Откако је пре десет година донет Закон о забрани дискриминације, на тржишту рада Србије 
она је и даље највише распрострањена и налази се у врху листе по броју притужби грађана. 
Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, не очекује да ће се нешто битније 
променити и у овој години, верујући да ће трећина свих притужби грађана и даље пристизати 
баш из области рада и запошљавања. Такви подаци, али и прогнозе, били су ваљан разлог да 
кабинет поверенице, уз подршку ГИЗ-а, припреми и додатни прилог посебном извештају о 
дискриминацији у области рада, тако да ће у току сутрашњег дана јавности бити представљени 
резултати истраживања о перцепцији дискриминације на тржишту рада у Србији. 
За читаоце „Политике” повереница открива неколико детаља из најновијег истраживања, али 
истиче да ју је један показатељ посебно изненадио. 
– Истраживање показује да у чак 92 одсто случаја послодавци мисле да је дискриминација 
заступљена на тржишту рада, док незапослени и запослени на такав начин размишљају у 86, 
односно у 84 одсто случајева. Тек сваки двадесети запослени и незапослени (шест одсто од 
укупног броја анкетираних) сматра да дискриминације у Србији нема, док ниједан послодавац 
не даје такав одговор. Сви актери истраживања су сагласни да су највише дискриминисане 
групе на тржишту рада особе са инвалидитетом, старији радници, особе другачијих 
политичких уверења и Роми – открива Јанковићева. – То истраживање нам показује и да око 
две трећине анкетираних немају лично искуство о доживљеној дискриминацији, а за све 
испитане актере на тржишту рада најзаступљеније је лично својство у личном искуству 
дискриминације, па испитаници кажу да је највећа дискриминација на тржишту рада по 
основу чланства у политичким организацијама (58 одсто послодаваца, 57 одсто незапослених, 
50 одсто запослених) – додаје повереница за заштиту равноправности. 
Наглашава да је појава дискриминације, поготово на тржишту рада, једно од најбитнијих 
економских, а не само друштвених питања. 
– Податак да 90 одсто ромских породица нема запосленог члана и да је око 27.000 Рома 
незапослено упркос постојању афирмативних мера за њихово запошљавање говори да или 
послодавци неће да их упосле због предрасуда или сви ти људи раде на црно. Ово друго је 
вероватније, а то је, опет, веома велики проблем за нашу земљу, јер су сви ти људи у систему 
социјалне помоћи. Питам се да ли то у ствари представља исисавање новца из буџета или 
енормни губитак за државу, будући да толики проценат Рома у Србији уопште не ради – каже 
Јанковићева. 
Да се мноштво људи и даље плаши да пријави неравноправност потврђује и податак да на 
врата поверенице у току дана закуцају бар три особе које су дошле да разговарају о томе да ли 
треба да пријаве дискриминацију. 
– У 90 одсто случајева прича се заврши тако што особа каже да неће да поднесе пријаву зато 
што не може да остане анонимна. Ту настаје проблем, јер у Србији људи очито нису склони 
томе да пријављују неправилности, помало из страха, често због мањка културолошких 
образаца понашања, а понекад и зато што нису навикли на постојање нових начина заштите, 
него и даље више верују суду – набраја Јанковићева. 
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Институција повереника тренутно води и пет-шест стратешких парница које имају циљ да 
укажу на неки велики проблем у друштву, а део њих је покренут управо због дискриминације 
на тржишту рада. Један од случајева односи се на радницу која је добила отказ због оболевања 
од леукемије, а друга парница се води због раднице која је ретроактивно добила отказ још за 
време породиљског одсуства, када је морала послодавцу да врати и порезе и доприносе које јој 
је за то време уплаћивао. 
– Будући да је истраживање показало да чак 92 одсто послодаваца сматра да је 
дискриминација присутна у области рада и запошљавања, мислим да ускоро долази време када 
ће се послодавци у Србији ипак више борити за најквалитетније раднике. Верујем да ће их, 
како због одлива младих из земље и генерално оваквог стања на тржишту рада, више 
поштовати као запослене са правима и обавезама, а неће их третирати као крпе, што је досад 
био чест случај – уверена је Бранкица Јанковић. 
Жене чешће пријављују дискриминацију 
Жене чешће пријављују неправилности него мушкарци. Најчешће пријаве дискриминације су 
због права из материнства и бриге о детету, следи онемогућавање напредовања на послу, а ту су 
и пријаве старијих радника који теже стижу до посла, а лакше га губе... За разлику од жена, 
млади не пријављују дискриминацију, јер кажу да немају времена за то или планирају да оду из 
земље, па им то није битно. 
 

После паузе од 9. децембра, настављена производња у „Фијату” 
 
КРАГУЈЕВАЦ – Радници крагујевачке фабрике „Фијат Крајслер аутомобили Србија” (ФЦА) 
вратили су се на радна места и наставили производњу возила „500Л”, после прекида од 9. 
децембра због зимског одмора и плаћеног одсуства. У Самосталном синдикату фабрике 
агенцији Бета је речено да је производња настављена по уобичајеној норми и производи се по 
209 возила у две смене. 
Председник тог синдиката Зоран Марковић је рекао да је прошла година била „страшна”, јер је 
било доста нерадних дана, и то 132 дана плаћеног одсуства плус годишњи одмори и државни 
празници. 
„У 2020. години у оквиру структурних промена на нивоу компаније, радници ФЦА у Крагујевцу 
очекују већу упосленост уз почетак производње новог модела”, рекао је Марковић и оценио да 
су ово биле и жеље за 2019. годину које, нажалост, нису испуњене. 
Он је навео да је производња у 2019. години била прилично мања у односу на могућности, јер је 
пун фабрички капацитет 150.000 возила годишње. 
 
 

 
 

Mrkić: Potpisan sporazum, prihvaćeni svi zahtevi iz štrajka upozorenja u 
KCS 
 
AUTOR:FoNet 
 
Predsednik Novog sindikata Kliničkog centra Srbije (KCS) Ţivorad Mrkić izjavio je da je 
sa v.d. direktorom Centra Milikom Ašaninom potpisao Sporazum o rešavanju 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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štrajkačkih zahteva, kojim su prihvaćeni svi zahtevi iz štrajka upozorenja, koji je 
odrţan 24. decembra prošle godine. 
"Postignut je sporazum kojim je prihvaćeno svih osam štrajkačkih zahteva", rekao je Mrkić na 
konferenciji za novinare. 
Sporazum o rešavanju štrajkačkih zahteva potpisan je 13. januara. 
Mrkić je rekao da se Novom sindikatu KCS obratilo više grupa zaposlenih, među kojima su bile 
servirke, spremačice i deo administrativno-tehničkog osoblja. 
Prema njegovim rečima, zarade nisu bile štrajkački zahtev broj jedan, već se on odnosio na nedostatak 
kadra. 
Kao primer je naveo da jedna servirka servira hranu za 110 do 120 pacijenata, ili deli obroke u tri 
zgrade. 
Mrkić je dodao da je na nekim odeljenjima jedna medicinska sestra u toku noćne smene zadužena za 
22 do 24 pacijenta, a naveo je da je inspektor rada ustanovio da na Poliklinici umesto 48, rade 24 
spremačice. 
U sporazumu o rešavanju štrajkačkih zahteva se, između ostalog, navodi da se poslodavac obavezuje 
da će preduzeti hitne mere za prijem u radni odnos servirki i spremača i da će se voditi računa o 
raspoređivanju zaposlenih. 
Poslodavac će, kako se navodi, sankcionisati zlostavljanje na radu, bez obzira ko je zlostavljač. 
Vodiće se računa da se novčana stimulacija isplaćuje zaposlenima koji su izuzetno radno angažovani i 
pripadaju grupi deficitarnih kadrova. 
Zaposlenima koji rade prekovremeno isplaćivaće se prekovremeni rad u potpunosti do maksimalnog 
broja sati, a noćni rad i rad nedeljom isplaćivaće se u skladu sa Zakonom o radu i drugim pozitivnim 
pravnim propisima. 
U roku od 30 dana od dana potpisivanja sporazuma poslodavac će pokrenuti inicijativu kod 
Ministarstrva zdravlja za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u 
javnim službama, u delu koji se odnosi na zaposlene u zdravstvenim ustanovama. 
Mrkić je rekao da je formirana radna grupa, u kojoj su Ašanin i tri predstavnika sindikata, koja će 
sprovesti sporazum. 
"Ovaj radni spor koji je nastao zbog štrajkačkih zahteva je rešen, a mogao bi da nastupi novi ukoliko 
uprava ne sprovede postupak do kraja, odnosno ako ne realizuje ovaj sporazum", istakao je Mrkić. 
 
 

 
 

"Tozu Markovića" merkaju tri giganta iz EU: Kikindska fabrika crepova i pločica 
nalazi se na putu oporavka 
R. ŠEGRT  
 

Lane radili punim kapacitetom, proizveli 34 miliona crepova i dva miliona kvadrata 
pločica 
KIKINDSKI gigant "Toza Marković" je protekle tri godine dokazao da ima potencijal i da uprkos svim 
problemima u kojima se našao posle loše privatizacije može da parira konkurenciji. Sudbina ovog 
preduzeća sada zavisi od strateškog partnera, a interesovanje su pokazale tri evropske firme iz iste 
branše. 
"Toza Marković" je lane radio punim kapacitetom. Proizvedena 34 miliona komada crepova i nešto 
više od dva miliona metara kvadratnih keramičkih pločica. Sve proizvedeno je prodato, jer se fabrika 



7 

 

vratila na tržišta 16 zemalja. To, međutim, nikako ne znači punu stabilnost i samostalan opstanak na 
tržištu, jer "Toza" od avgusta 2016. kada je završen stečaj, posluje prema Unapred pripremljenom 
planu reorganizacije (UPPR). 
Većinski vlasnik fabrike je JP "Srbijagas" koji je 83 odsto udela u vlasništvu stekao pretvaranjem 
potraživanja u udeo, a potom i otkupom svih potraživanja banaka. Tako je "Toza" zbog duga za gas, 
koji mu isporučuje većinski vlasnik, trenutno u finansijskoj blokadi, a račun je blokirao baš 
"Srbijagas". 
- "Srbijagas" je to morao da uradi zbog kontrole Vlade i MMF-a, ali će taj dug biti izmiren u narednom 
periodu, najkasnije do marta, kada ponovo počinjemo proizvodnju punim kapacitetom. Blokada se ne 
odnosi na druga plaćanja, tako da se plate za oko 600 radnika redovno isplaćuju - kaže direktor 
Vladimir Ilić. 
Dalja budućnost "Toze" zavisi od poteza države i novog procesa privatizacije koji je očekuje, jer 
"Srbijagas", verovatno, neće još dugo moći da je nosi na finansijskim plećima. 
- Fabrika je uspela da se oporavi i njena dalja sudbina zavisi od velikih kompanija koje žele da je 
preuzmu. Tri kompanije iz branše, koje spadaju u red najvećih u Evropi, zainteresovane su za 
kupovinu. Nadamo se da će na proleće biti postignut dogovor i da će budućnost "Toze" tako biti 
osigurana - ističe Ilić. 
ZAGRLjAJ SPS 
U tešku situaciju i stečaj "Toza Marković" je dospeo jer je prethodni vlasnik ITH, firma Dejana Babića, 
načinio dug od 50 miliona evra. Babiće je hapšen pod sumnjom da je zajedno sa šestoro saradnika 
oštetio firmu, jer su "Tozu " zaduživali kod banaka, a sa računa ove firme novac prebacivali na račune 
drugih Babićevih firmi. To je, navodno, bila pozajmica, koja nikada nije vraćena. Fabriku je spasla 
država, odnosno "Srbijagas". Zato je rukovođenje povereno lokalnim funkcionerima SPS-a, sa 
Vladimirom Ilićem na čelu. I ostali direktori su iz te partije. 
 
 

 
 

Пензије може повећати међугенерацијска солидарност 
     
Од почетка године у Србији се примењује индексација пензија по такозваној швајцарској 
формули, која подразумева да се пензије усклађују с растом инфлације и просечном зарадом. 
 
Тај модел подразумева усклађивање пензија уз два параметра – пензија се усклађује с 
половином раста зарада и половином инфлације. „Швајцарски модел” није непознат у Србији 
јер су се тако обрачунавале пензије почетком овог века, али је он угашен 2006. године. Тај 
модел примењују многе земље у Европи и региону, попут Хрватске, Бугарске или Румуније... 
Стручњаци указују на то да је тај модел економски одржив, да га користи велики број земаља у 
региону и да је добио широку друштвену подршку. Ипак, председник Србије Александар Вучић 
је казао да би се тај модел могао допунити да би се повећало учешће пензија у укупном БДП-у 
земље, а с крајњим циљем да пензионери живе боље. 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков каже да је „швајцарски модел” добар и да је и 
став ФСС-а да би могао бити оснажен и да су изнели предлоге како то најбоље урадити. По 
његовим речима, ФСС је прошле године урадио анализу и указао на могућност да ће, ако 
привредни раст и раст зарада током дужег периода буду веома високи, учешће пензија у БДП-у 
кренути да пада и испод циљаних десет процената, што је уједно и европски просек, а показало 
се као финансијски одрживо за Србију. 
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Циљ је да 2025. године просечне пензије буду између 430 и 440 евра 
– Зато смо сугерисали да се, осим „швајцарске формуле”, убаци још један, додатни механизам 
међугенерацијске солидарности, а то подразумева да у случају да се десе високе стопе 
привредног раста и пензије се смање на 9,5 процената БДП-а, дође до аутоматског ванредног 
усклађивања за пет одсто, да би се учешће пензија у БДП вратило на десет процената, што је 
европска пракса и економски одрживо за Србију – истакао је Алтипармаков. 
По његовим речима, то је и предложено Министарству финансија, које је показало 
заинтересованост за тај додатни механизам, али и да га је боље спровести онда када се 
фискална правила буду оснаживала с ММФ-ом, односно да се кроз њих оснажи и швајцарска 
формула. Како је казао, није адекватно да се инсистира на односу просечних плата и пензија, 
али је могуће осигурати да учешће укупних пензија у БДП-у не пада испод десет одсто. 
 
Наслеђују и ванбрачни партнери 
Ове године граница за пензионисање жена и одлазак у превремену пензију оба пола померена 
је шест месеци, а то значи да ће ове године жене у пензију ићи с пуне 63 године. 
Од ове године, такође, проширено је и право на бенефицирани стаж, а пензију ће моћи да 
наслеђују и ванбрачни партнери. 
 
Министар рада Зоран Ђорђевић казао је да је циљ да 2025. године просечне пензије буду 
између 430 и 440 евра. 
– То је нешто на чему треба заједнички да радимо – рекао је Ђорђевић, указујући на то да се 
веома много пажње посвећује пензионерима, за шта су докази и то што је промењен Закон о 
пензионом и инвалидском осигурању, пензије повећане 5,4 одсто и уведена „швајцарска 
формула” за израчунавање пензија,. 
Какв став о „швајцарском моделу” израчунавања пензија имају пензионери, којих је у Србији 
око 1.700.000, биће познат вероватно већ уз први пензиони чек по том обрачуну. По речима 
генералног секретара Удружења синдиката пензионера Србије Љубише Бабића, пензионери су 
били погођени смањењем примања па примена „швајцарске формуле” охрабрује да ће они који 
су радно место заменили пензијом живети пристојније. Ипак, он је указао и на то да у тој 
области има доста нерешених проблема који би морали системски бити решени наредних 
година. 
Д. Млађеновић 
 
 


