
1 

 

          
 

28. 01. 2020. 
 

                                        

  

 
 

 

 
 

 

 

                                                             
 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 

 

 

 

 
 

 

Трећина породиља без посла (стр. 3) 

Бивши радници Застава камиони најавили протесте због дуговања за 
плате и неповезаног стажа (стр. 4) 
 

Антираднички воркохолизам (стр. 5) 
 

У Сарајеву сутра конференција о запошљавању на Западном Балкану 
(стр. 6) 
 

На разним пословима 12.900 радника на црно (стр. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Трећина породиља без посла 

Студија Републичког завода за статистику показала је да су чак 11.646 беба родиле незапослене 
мајке, док је 8.548 беба рођено у породици где је мајка домаћица или студенткиња без прихода 
 
Аутор: Катарина Ђорђевић 
 
Упубликацији под називом „Демографска статистика”, коју је недавно представио Републички 
завод за статистику, од 63.975 мама које су донеле дете на свет, трећина њих била је без посла и 
било каквих примања у тренутку рођења бебе. Чак 11.646 беба родиле су незапослене мајке, док 
је 8.548 беба рођено у породици где је мајка економски неактивна, што значи да је домаћица 
или студенткиња. Ипак, кад је реч о запосленим мајкама, њих 43.378 имало је посао у тренутку 
рођења детета, међу њима мање од 1.000 жена било на руководећим и менаџерским 
позицијама, 5.313 жена је као занимање уписало „домаћица”. Одговор на питање – какав је 
радни статус породиља у Србији био прошле године, односно колико њих је имало посао у 
тренутку рођења детета, сазнаћемо тек 30. јуна ове године, када Републички завод за 
статистику презентује податке за 2019. годину. 

Најтежа ситуација је у Шумадији и Западној Србији, где је незапослена свака пета мајка, док је 
незапосленост породиља најмања у Београду – у главном граду посао нема 14,8 одсто мама. 
Званични подаци говоре да је у главном граду 2018. године било 11.646 незапослених мама, 
односно 18 процената њих, док је с друге стране било 13,3 процента економски неактивних 
родитеља који нису ни тражили посао. Свима њима је заједнично да прву годину након рођења 
бебе немају никаква примања. 

Истраживање које је својевремено радио Институт за социолошка истраживања Филозофског 
факултета у Београду уз подршку Центра за маме такође је показало да свега половина мајки у 
Србији има стално запослење – петина њих је незапослена, а трећина ради на црно или је 
повремено ангажована у привременим пословима. Када ствари тако стоје, онда се испоставља 
да свака седма мајка месечно има на располагању мање од 150 евра, а ако раде, половина њих 
зарађује између 150 и 300 евра у динарској противвредности – најмлађе мајке имају најниже 
плате. 

– У најнезавиднијој позицији налазе се жене са средњим и нижим образовањем јер 
истраживање показује да тек четвртина њих има послове који би се сматрали стабилним. 
Велики број особа овог социјално-психолошког профила каже да је радило на црно, односно у 
сивој економији, да су радиле привремено-повремене послове, а одлуку да роде дете донеле су 
када су стекле субјективни осећај да се њихов посао колико-толико стабилизовао, а онда се од 
такве жене очекује да роди још деце и побољша наталитетну слику нације – истиче Јована 
Ружичић, директорка „Центра за маме”. 
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Бивши радници Застава камиони најавили протесте због дуговања за 
плате и неповезаног стажа 
 
Бивши радници фабрике „Застава камиони“ најавили су протесте испред Скупштине града од 
3. фебаруара, због, како су навели, ненамиреног дуга за плате и неповезаног стажа.  
 
Пише: Бета     

Радници су због дуга од око 200 милиона динара за плате и судске трошкове, протестовали у 
четвртак и петак, а протести су одржавани и раније, у 2018, пред отварање стечаја над 
фабриком, као и прошле године. 

Протесте су прекинули у септембру прошле године због уверавања из Министарства привреде 
да ће бити решен проблем дуговања, али до данас им није намирен дуг за зараде. 

Бивши радници „Застава камиони“ ишчекују намирење својих потраживања за шта, како су 
казали, постоје два пута. Један је продаја имовине кроз стечајни поступак, а други да Влада 
намири потраживања на основу Протокола из 2008. године који предвиђа да се Заставиним 
радницима намире сва дуговања до окончања статуса фабрике. 

Председник Штрајкачког одбора Милојко Поповић казао је данас агенцији Бета да до новог 
протеста радници „Застава камиони“ очекују одговор из министарства као и да им стечајни 
управник поднесе извештај докле се стигло у том поступку. 

Према речима Поповића, стечајном управнику су представници Штрајкачког одбора прошле 
седмице предочили да сумњају да су се делови имовине „Застава камиони“ продавали и после 
отварања стечаја. 

Он је казао да сумњају и да су три камионске кабине узете из фабрике за потребе производње 
предузећа „Застава терво“ које је основала држава 2017. године. 

„Стечајни управник нам је обећао да ће у понедељак да обиђе фабрику Застава камиони, да 
провери и утврди чињенично стање у вези са камионским кабинама и другом имовином и да ће 
о томе да нас обавести“, рекао је Поповић. 

Над фабриком „Застава камиони“ покренут је стечај 19. септембра 2018. године на предлог 
Министарства привреде. 

У Привредном суду је агенцији Бета речено да је током поступка проглашено банкротство 
фабрике. 

Стечајни судија Саша Милосављевић казао је да је вредност имовине „Камиона“ вишеструко 
мања од обавеза, док је 95 одсто имовине под хипотеком. 



5 

 

Стечајна потраживања су око од 8,5 милијарди динара, а највећи поверилац је Група „Застава 
возила“ са око две милијарде динара. 

Своја потраживања је пријавило и око 400 радника. 

 

Антираднички воркохолизам 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да „ не разуме идеју о увођењу забране рада 
недељом“ у трговини. Такав став познатог „воркохолика“ никог није изненадио али је вредне 
радне људе у трговачком сектору свакако увредио.  
 
Пише: Гојко Влаовић     

С обзиром да Вучић како каже „ради суботом и недељом“ очито је сматрао да је ок да изнесе 
такву оцену. Реч је о заблуди на коју председник дефинтивно има право. Међутим, то не мења 
чињеницу да рад недељом у трговачком сектору треба забранити. Под бројем један, зато што 
такав захтев стиже од трговачких синдиката а њихови чланови најбоље знају да ли им је одмор 
недељом потребан. 

Под бројем два, зато што су за разлику од председника Вучића који је добро плаћен и месечно 
инкасира 1.083 евра радници у трговини веома лоше плаћени и њихова зарада не прелази 350 
евра. Под бројем три, зато што радници у трговини недељом доручкују паштету и одлазе да 
обављају физички изузетно тежак посао док председник недељом доручкује лигње и након 
тога, између осталог, држи лекције новинарима како да раде своје посао и виче на државне 
званичнике који се закашљу док он говори. То је, верујем да би се с тим сложио и председник 
Вучић, далеко лагодније него бити на ногама или за касом осам сати услужујући муштерије. 

Запослени у трговини обављају напоран посао и сасвим је нормално да желе да им недељом 
буде загарантован одмор. На тај начин били би знатно продуктивнији и свежији за нове радне 
обавезе од понедељка. Рад недељом није смишљен како би се изашло у сусрет муштеријама већ 
како би приватни капитал остваривао што већи профит. 

Са друге стране, материјални статус запослених се не поправља радом недељом нити је он на 
добровољној основи. Исто тако, муштерије се неће сматрати оштећеним због тога што ће 
гардеробу пазарити радним данима и суботом а недељом намирнице само у драгсторима који 
раде нон-стоп. Зашто би онда трговине радиле недељом? Због Вучићеве жеље да изађе у сусрет 
крупном капиталу? Због екстра профита газди а од кога они који су га створили радећи 
недељом неће видети ни динара? То што Вучић не схвата да су људи важнији од профита не 
значи да то не треба да буде тако. 

У сваком случају, радници у трговачком сектору треба да се сете ове председникове изјаве када 
буду гласали на изборима а радници у другим секторима треба да се солидаришу са својом 
колегама у захтеву да рад недељом у трговинама буде забрањен. 

 

 

https://www.danas.rs/kolumnista/gojko-vlaovic/
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У Сарајеву сутра конференција о запошљавању на Западном Балкану 
 
Представници међународних организација, министарстава, владиних агенција, синдиката и 
цивилног сектора учествоваће сутра у Сарајеву на конференцији о запошљавању на Западном 
Балкану.  
 
Пише: Бета     

Учесници конференције дискутоваће о начинима за стварање нових и бољих радних места на 
Западном Балкану, о прелазу из зоне непријављеног рада на формално запошљавање као 
императиву за све економије региона, и о томе шта је потребно урадити за промовисање 
пристојног запослења. 

Конференцију „Неформално запошљавање на Западном Балкану – Регионалне перспективе за 
стварање нових и бољих радних места“ организује Савет за регионалну сарадњу (РЦЦ), у 
сарадњи са Међународном организацијом рада (МОР), агенцијом Уједињених нација. 
Конференција означава почетак друге фазе пројекта РЦЦ-а Платформа за запошљавање и 
социјална питања (ЕСАП 2). 

На конференцији, између осталих, учествују генерална секретарка РЦЦ Мајлинда Брегу, 
директор Канцеларије МОР за Централну и Источну Европу Маркус Пилгрим, представник 
Генералног директората Европске комисије за запошљавање, социјална питања и инклузију 
Руди Делару, шеф Делегације ЕУ у Босни и Херцеговини Јохан Сатлер. 

Међу учесницима су и министри рада Црне Горе, Косова и Северне Македоније, Кемал 
Пуришић, Скендер Речица и Рашела Мизрахи, представници министарстава рада или 
владиних агенција Србије, БиХ и Албаније, извршна секретарка Уједињених гранских 
синдиката Независност из Србије Чеданка Андрић, генерална секретарка Уније послодаваца 
Црне Горе Сузана Радуловић. 

 

На разним пословима 12.900 радника на црно 

Аутор: З. Делић   

Инспектори рада открили су током контрола у прошлој години 12.900 радника који су били 

ангажовани на црно, што је 36 одсто мање него претходних година. 

По подацима Инспектората за рад, на тај начин највише су били ангажовани радници у 

грађевинарству и на сезонским пословима. 

Директор Инспектората за рад Стеван Ђуровић казао је да су у протеклој години инспектори 

обавили више од 77.000 инспекцијских наздора и да је, између осталог, утврђено да је у односу 

на претходне године на црно било ангажовано мање радника. 
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– Број радника на црно је лане био око 36 одсто мањи него претходних година и приметно је да 

све више послодаваца ради у складу са законом –навео је Ђуровић за Танјуг. 

11 одсто више надзора Инспектората рада 

По његовим речима, 2017. година била је рекордна по броју радника који су радили на црно. 

Тада их је контролом инспектора откривено више од 22.000, а након надзора инспектора, 

послодавци су с 21.300 радника засновали стални радни однос. 

– Инспекторат рада је у протеклој години обавио 11 одсто више надзора, а осим што је све мање 

оних који раде на црно, мање је и  фантомских фирми. У протеклој години било је мање и 

осталих преступа, као и захтева за покретање прекршајног поступка, а Прекршајни суд изрекао 

је 20 одсто више новчаних казни, и то су веома значајни помаци – подвукао је Ђуровић. 

36 одсто мање радника на црно него лане 

За оне који раде на црно казне се крећу од 800.000 динара па до два милиона. Уз то, постоји и 

могућност да се, када се утврди такав прекршај, он споразумно призна. 

Ђуровић наводи и да је анализа Инспектората показала да је прошле године услед повреда на 

раду живот изгубило 49 радника, од којих највише, односно 39 одсто, у грађевинарству, а 

потом у индустрији, пољопривреди... Лане је, по његовим речима, смањен број радника који су 

погинули на радном месту у односу 2018. годину, када је смртно страдало 53 радника, што је 

највише од 2004. године. 

 

Застаревају и прекршаји 

Стеван Ђуровић указао је на то да је потребан већи број инспектора, и као пример навео да је 

прошле године обављен рекордан број надзора, а да је један инспектор контролисао 1.716 

субјеката. По његовим речима, Инспекторат рада ће у наредне две и по године имати 

могућност да ангажује још 40 инспектора, а ове године требало би да их буде 17 више. 

Директор Инспектората за рад је истакао и да велики број случајева и прекршаја из области 

рада застарева, што није добро.Стеван Ђуровић указао је на то да је потребан већи број 

инспектора, и као пример навео да је прошле године обављен рекордан број надзора, а да је 

један инспектор контролисао 1.716 субјеката. По његовим речима, Инспекторат рада ће у 

наредне две и по године имати могућност да ангажује још 40 инспектора, а ове године требало 

би да их буде 17 више. 

Директор Инспектората за рад је истакао и да велики број случајева и прекршаја из области 

рада застарева, што није добро. 
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– Очекујем да нови закон о безбедности на раду да резултате, односно да ће, захваљујући 

новинама, у њему бити смањен број повреда на раду, нарочито оних са смртним исходом – 

истакао је Ђуровић. 

Говорећи о казнама, он је подвукао да од 2003. године до данас ниједан послодавац није био 

кажњен затворском казном због тога што је на радном месту радник изгубио живот. По 

његовим речима, однос оних који су најодговорнији за такве пропусте сигурно би се променио 

кад би била изречена затворска казна, а приписано је да она може бити од две до 12 година. 

 

 


