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И образоване жене тешко налазе посао 

Аутори извештаја о правима жена упозоравају да се оне често суочавају са родном 
дискриминацијом при запошљавању, али и касније на радном месту 

 
Образованије су, али су чешће незапослене. Бројније су од мушкараца, али су неупоредиво 
мање заступљене на местима где се одлучује. Имају иста права као мушкарци, али је њихов 
положај лошији и у приватној, и у јавној сфери. Неупоредиво чешће су изложене 
дискриминацији на основу рода и пола, али и физичком, психичком и економском насиљу. За 
исти посао су плаћене чак 11 процената мање од мушкараца, више су оптерећене радом у 
домаћинству и бригом о деци и старијим члановима породице. У посебно незавидном положају 
налазе се жене које припадају маргинализованим групама, као што су Ромкиње, жене са 
инвалидитетом, жене које живе у руралним срединама, жене које припадају ЛГБТ 
популацији... 

Ово су само неки подаци који скицирају положај жена у Србији 75 година након што су добиле 
право гласа у бившој Југославији, који су објављени у тзв. нултом „Извештају о правима жена и 
родној равноправности” и којим организација „ФемПлатз” у сарадњи са Тимом УН за људска 
права у Србији почиње редовно годишње извештавање о праву жена у нашој земљи. Иако 
званични подаци говоре да у нашој земљи живи око 180.000 више жена од мушкараца, 
положај припадница лепшег пола често је незавидан, а бројке говоре да је неравноправност 
највећа у породичном гнезду. Подаци изведени из овог извештаја јасно сведоче да жене 
проводе чак 38 сати недељно у активностима које су у вези са васпитањем деце – дупло више од 
мушкараца, који се наследницима баве 20 сати. Осим тога, жене троше знатно више времена на 
кућне послове и неупоредиво се више баве старијим члановима породице. 

„Положај жена у области рада и запошљавања у Србији је неповољан и лош. Стопа 
незапослености жена највиша је у региону Јужне и Источне Србије (13,8 одсто), а најнижа у 
Београдском региону (9,3 одсто) и Војводини. У децембру 2019. године на евиденцији 
Националне службе за запошљавање било је 506.865 незапослених – 55 одсто чиниле су жене. 
Забрињава податак да чак трећина жена које траже посао нема претходног радног искуства, а 
највише незапослених је у старосној категорији од 25 до 34 године. Само 1,5 одсто 
незапослених жена, које су регистроване у Националној служби за запошљавање прима 
надокнаду, 72 одсто је регистровано, али не прима надокнаду, а четвртина незапослених жена 
није евидентирана на бироу. Мере штедње и забрана запошљавања у јавном сектору, уведене 
2014. године, несразмерно су погодиле жене, јер управо оне чине већинску радну снагу у 
здравству, просвети, администрацији и сектору социјалне заштите”, истичу аутори овог 
извештаја, који скрећу пажњу да послодавци често пријављују жене да имају ниже образовање 
од формалног како би порези и доприноси на зараде били нижи, а ова пракса нарочито је 
распрострањена у сектору производње. Осим тога, положај текстилних радница у Србији 
посебно је забрињавајући. 

Аутори извештаја о правима жена упозоравају и да се жене често суочавају са родном 
дискриминацијом заснованом и приликом тражења посла, али и на радном месту. Наиме, 
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истраживања говоре да је трећина жена приликом разговора за запошљавање морала да 
одговори на питања о деци – да ли их има или планира, а од седам одсто жена тражено је 
лекарско уверење да нису у другом стању. Готово трећина жена наводи да им је било ускраћено 
право на породиљско одсуство, односно да нису примале накнаду зараде или друге накнаде 
дефинисане законом. Међу женама које су узеле породиљско одсуство са посла, 64 одсто њих се 
по истеку одсуства вратило на своје радно место, а 16 одсто њих морало је да се врати раније 
него што су планирале. Осим тога, свакој седмој жени је смањена плата по повратку са 
породиљског одсуства, а девет одсто њих морало је да ради дуже. 

Према резултатима истраживања о родној дискриминацији у области рада и запошљавања у 
Србији, чак 40 одсто жена је навело да су барем једном доживеле неки облик сексуалног 
узнемиравања на јавном месту, а велики број њих суочио се са гестовима, шалама и звуковима 
са сексуалном конотацијом. Свака седма жена добијала је мејлове или СМС-ове сексуалне 
природе од колеге или надређене особе, а 15 одсто њих доживело је да им колега или 
надређени предложи сексуални однос. 

Истраживање ОЕБС-а о насиљу над женама из 2019. године показује да је чак 75 одсто жена 
доживело неки облик сексуалног узнемиравања и прогањања, односно физичког или 
сексуалног насиља од 15. године. 

Током последњих десет година у Србији је приметно злостављање жена – у просеку њих 30 
годишње изгуби живот у партнерском насиљу. За жену је најопасније место њен дом, јер је чак 
60 одсто жена убијено у својим кућама, становима или двориштима. 

Аутори извештаја о правима жена у Србији истичу да су жене које живе на селу изложене 
вишеструкој дискриминацији – оне се суочавају са препрекама у приступу образовању, 
здравственој заштити, социјалном и пензијском осигурању. Жене запослене у пољопривреди 
имају маргинализован статус, веома ретко су носиоци породичних пољопривредних 
газдинстава, а чине већину породичне радне снаге. Само је четвртина газдинстава 
регистрована на жене, а свега 15 одсто њих су управнице имања. 

Иначе, жене су власнице само четвртине некретнина у Србији, док се у заједничком поседу 
налази тек 11 одсто некретнина. У брачним заједницама, супруг је власник непокретности у 70 
одсто случајева, а жена свега у 14,5 одсто случајева. 

 

POSEBNA LINIJA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA Mali: 
Amerikanci nude MILIJARDE dolara za razvoj srpske privrede 

Tanjug 
 

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, nakon sastanka sa američkim DFC-om, da Amerikanci 
nude milijarde dolara za razvoj srpskih kompanija, privrede i infrastrukturne projekte, kao i da ćemo 
prva sredstva od tog američkog fonda dobiti već do kraja novembra. 
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"Kada sam rekao da razmišljamo o milijardu dolara samo za garantnu šemu, oni su rekli - razmišljajte 
o milijardama dolara, a ne o jednoj milijardi", rekao je Mali novinarima, dodajući da će tačna cifra biti 
poznata krajem sledeće nedelje. 

Tada ću od njih dobiti ponudu, precizirao je Mali i istakao da je to prilika koja se ne propušta i koju 
moramo da iskoristimo na pravi način. 

Ministar je rekao da će se prvi efekti otvaranja kancelarije DFC-a u Beogradu videti već u novembru. 

"Očekujem da ćemo sa direktorom kancelarije Džonom Jovanovićem imati prvi sastanak već do kraja 
sledeće nedelje i očekujem kontra ponudu u odnosu na uslove koje smo mi njima dali za garantnu 
šemu i koje sve instrumente oni mogu da nam daju i slično. Posle toga će brzo biti doneta odluka na 
vladi, a i oni su spremni brzo te odluke da donesu". 

Mali naglašava da mi taj novac možemo da imamo u Srbiji do kraja novembra za domaće kompanije. 

Na pitanje kakve su bile ponude koje je DFC dao Srbiji, kaže da je njihova ponuda bila veoma 
povoljna, ali da je on odbio kao za nas neprihvatljivu pošto hoće da se izbori za još bolje uslove. 

"Dajte mi sedam do deset dana da se izborim za najbolje moguće uslove i najjeftiniji novac za naše 
kompanije", rekao je Mali. 

Kaže da je veoma zadovoljan današnjim sastankom i činjenicom da je on usledio samo dan nakon 
otvaranja kancelarije DFC-a i što je cela njihova delegacija ostala u Beogradu. Kako je rekao, danas je 
bilo reči o konkretnim projektima sa ciljem da novac što pre stigne u Srbiju. 

Planirano je, dodaje, da u narednih desetak dana budu realizovane tri važne stvari za privredu, a prva 
je garantna šema za mikro, mala i srednja preduzeća koja će biti slična onoj kao što je država uradila 
za pomoć tim firmama u borbi sa kovidom19. Garantna šema sa DFC-om će podrazumevati dobijanje 
još povoljnijih sredstava za preduzeća kako bi mogla da održe likvidnost i kupe novu opremu i 
tehnologiju. 

Dodaje da Amerikanci insistiraju da se obezbedi posebna linija za privatna mikro, mala i srednja 
preduzeća, a čak i za kompanije do 500 zaposlenih. 

Druga stvar o kojoj se razgovaralo, kaže Mali, jeste o projektima iz programa "Srbija 
2025" koji je vredan 14 milijardi evra, a koji podrazumeva izgradnju novih auto-puteva 
i železniĉkih pruga, kao i druge infrastrukture. 

Treća stvar, preneo je da su Amerikanci zainteresovani da daju podršku američkim investitorima da 
dođu u Srbiju i otvore fabrike. Podsetio je da je Srbija već krenula sa korporativnim obveznicama i da 
Amerikanci žele da nam pomognu u razvoju finansijskog tržišta i obezbede i druge finansijske 
instrumente, kako bi došli do dodatnih izvora finansiranja. 

Mali je rekao da ranije projektovano da će privredni rast Srbije biti minus jedan ili nula ove godine, ali 
da najnovije projekcije pokazuju da smo bliži tome da budemo na nuli. 

"Po tome ćemo biti ako ne prvi, onda među prve tri zemlje u Evropi", zaključio je Mali. 
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PRI KRAJU GRADNJA KOREJSKE FABRIKE U SMEDEREVSKOJ 
PALANCI Posao za 1.000 ljudi 

 M.A. 

Korejska kompanija Kyungshin Cable (Kjungšin kejbl) u Smederevskoj Palanci, koja će proizvoditi 
električne delove za automobile, počeće sa radom pre planiranog roka, piše poslovni portal eKapija. 

"Bilo je planirano da fabrika počne sa proizvodnjom u avgustu sledeće godine, ali kako sada stvari 
stoje, to bi se moglo dogoditi već krajem februara ili početkom marta", kaže predsednik Opštine 
Smederevska Palanka Nikola Vučen. 

Radovi na izgradnji fabrike počeli su u maju ove godine i privode se kraju. Fabrika se prostire na 
20.000 m2. Hale i drugi pomoćni objekti su završeni, a u toku je postavljanje instalacija i izgradnja i 
asfaltiranje saobraćajnica unutar fabričkog kruga, navodi se na sajtu Opštine. 

"Imamo čvrste garancije izvođača, ali i naših partnera iz Koreje da će svi građevinski radovi biti 
završeni do kraja oktobra. Nakon toga počinje faza montiranja mašina i proizvodnih traka", istakao je 
Vučen. 

Vlasnici kompanije najavili su da će u izgradnju fabrike i opremanje uložiti 25 miliona evra. Planirano 
je da fabrika u prvoj fazi zapošljava 700, a kad proradi punim kapacitetom 1.000 radnika. 

"Ova fabrika je nada ne samo za stotine Palančana i Planjana koji traže posao, već i za budžet opštine 
Smederevska Palanka, jer će se značajno povećati prihodi od poreza na plate", rekao je predsednik 
opštine. 

PLATA POKRIVA POLA MESEĈNIH POTREBA Porodice troše najviše na 
hranu, najmanje na zdravlje 

Maja Radoja 
 
 

Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj u avgustu je koštala 961 evra, a prosečna plata od 
481 evra pokrivala ju je sa 50,02 odsto, saopštili su iz Saveza sindikata RS. 

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće 
održavanje domaćinstva, te odeću i obuću, higijenu i negu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu, 
piše Srpskainfo. 

– Porodice u Srpskoj su najviše novca u avgustu trošile za nabavku prehrane 730 KM, za stanovanje i 
komunalne usluge 571, te za tekuće održavanje domaćinstva 106 KM. Nabavka obuće i odeće u 
prošlom mesecu koštala je 142 KM, higijena i njega zdravlja 91 , prevoz 200, te obrazovanje i kultura 
82 KM – navodi se u saopštenju. 

https://www.blic.rs/autori/ma
https://srpskainfo.com/najbolje-zarade-u-finansijskim-djelatnostima-troskovi-zivota-u-srpskoj-duplo-veci-od-prosjecne-plate/
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U Republici Srpskoj je najveća prosečna plata isplaćena u avgustu isplaćena u oblasti finansijske 
delatnosti i osiguranja i iznosi 733,5 evra, a najniža u građevinarstvu – 334. 

Prosečna neto plata u RS u avgustu ove godine iznosila je 481 evra i veća je za tri i po evra u odnosu na 
prosečnu platu isplaćenu u julu ove godine. 

 

ДНЕВНИК САЗНАЈЕ Аптив отвара 600 нових радних места у Новом 
Саду 

Извор: Dnevnik.rs 
     

Због пандемије коронавируса привреда у целом свету суочила се с проблемима у пословању. 

 
Та ситуација није заобишла ни ауто-индустрију – од светски познатих произвођача аутомобила 
до оних који производе делове за ту грану привреде. Будући да у Србији има доста фабрика које 
производе компоненте за ауто-индустрију, многи погони су, ступањем на снагу ванредног 
стања у марту, практично престали да раде. 

Међу фабрикама које су биле приморане на тај корак је и „Аптив”, компанија која у Србији 
послује од 2015. године. Иначе, „Аптив” је мултинационална компанија која послује у 44 
државе, има 126 фабрика у свету и 160.000 запослених.  Ипак, по речима супервизора у ХР 
„Аптив Нови Сад” Оље Мишић, током пандемије се, заправо, није радило само две недеље, а 
након тога је рад, у складу с новонасталом ситуацијом, којој су сви морали да се прилагоде, и у 
складу с потребама партнера, а да би се испоштовали рокови испоруке, постепено успостављан. 
Истовремено, током пандемије ниједан радник није остао без посла, а по речима Оље Мишић, 
свим радницима којима је статус уговора био на одређено, уговор о раду аутоматски је 
продужен, па је тако сачувано 410 радних места. 

– Компанија „Аптив” у Србији послује већ пет година, прва фабрика отворена је у Новом Саду, а 
од 150 радника, колико их је било на почетку, сада на посао долази 3.700 запослених – каже 
Оља Мишић. – Осим у Новом Саду, где имамо две фабрике, 2018. године је отворена и фабрика 
у Лесковцу. У погонима „Аптива” производе се електричне инсталације за ауто-индустрију 
светских познатих произвођача аутомобила.  

 
 
3.700 људи запошљава „Аптив”, а кренуо са 150 

По њеним речима, ауто-индустрија се значајно опоравила од удара пандемије, а број послова и 
пројеката расте. Да би се одговорило на те захтеве, „Аптив Нови Сад” планира да повећа број 
запослених. Већ сад је доста новозапослених, а нових радних места биће још јер је у тој 
компанији у плану и проширење производње 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2020-09/APTIV%2007.jpg
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2020-09/APTIV%2007.jpg
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– Од почетка августа до сада потписани су уговори о раду с 440 нових радника, а до краја 
године планирамо да запослимо још око 600 – казала је  Оља Мишић. 

440 нових радника примили од почетка августа 

 
 
По њеним речима, пре него што се с потенцијалним радницима заснује радни однос, 
организује се и обука, која траје шест дана. 

– У савременом тренинг-центру у кругу фабрике одвијају се и теоријска и практична настава, а 
заинтересовани да се запосле у „Аптиву” треба да знају да им није потребно раније радно 
искуство, већ само добра воља и жеља да раде, а ми их обучавамо и припремамо за рад – каже 
Оља Мишић. 

За своје раднике, указује наша саговорница, „Аптив” обезбеђује организовани превоз, а у новој 
ситуацији у којој је цело друштво, и превоз, али и комплетна производња, одвијају се уз 
поштовање свих мера заштите због коронавируса. 

 
Годишње 457.717 километара жице 

Електричне инсталације које се производе у погонима „Аптива” у Новом Саду пласирају се у 
пет европских земаља за исто толико клијената. Да би се то и урадило, указује Оља Мишић, 
дневно се произведе 3.700 електричних инсталација, а на годишњем нивоу 974.160. 
Електричне инсталације из Новог Сада буду уграђене у око 700.000 возила. За производњу се 
годишње утроши 457.717 километара жице, што је довољно да се она чак 11 пута омота око 
Земље.    

 
– Да би се омогућило поштовање мере за одржавање физичке дистанце у превозу, повећан је 
број аутобуса који свакодневно возе запослене на посао и с посла. Све мере заштите предузете 
су и у објектима у којима се ради. Сви простори се свакодевно дизинфикују, постављене су 
дезобаријере, на уласку у круг фабрике запосленима се мери температура, постављене су и 
термокамере. За све раднике обезбеђена је заштитна опрема, а о свим мерама заштите и 
обавези да се оне поштују запослени су обавештени на више места у кругу фабрике – указала је 
Оља Мишић. 

Д. Млађеновић 

У Србији ће коначно бити уведена социјална карта 

Извор: Dnevnik.rs 
     

На јесењем скупштинском заседању требало би да се нађе  дугоочекивани и најављивани закон 
о социјалној карти, саопштило је Миистарарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2020-09/5-%20APTIV.jpg
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2020-09/5-%20APTIV.jpg
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Осим те информације, Министарство је само навело да је намера да се у регулативи сви подаци 
о социјално угроженим људима обједине на једном месту да би се обезбедила правичнија 
расподела, транспарентније и ефикасније остваривање свих права која тој категорији 
становништва припадају. Других појединости нема, али, чиниће га одредбе о потреби стварања 
јединствене базе података у електронском облику о социјално угроженим појединцима који су 
обухваћени неким видом социјалне зашите. 

Социјална карта треба да обухвати опште податке о појединцу и с њим повезаним лицима 
(супружници, ванбрачни партнер), податке о приходима, имовини и другим из социјално-
економског статуса, као и податке о врсти права које појединац користи или је користио. Тако 
обједињени подаци требало би центрима за социјални рад да омогуће да брже реагују у 
случајевима промена које утичу на социјално-економски статус, ради превенције и подршке. У 
бази податка, осим основних података о лицима, биће и они о оствареним правима, исплатама, 
одбијним захтевима, о другим новчаним примањима, али и они који се тичу посебног статуса 
корисника, на пример његово здравствено стање. 

 
Примају помоћ, а могли би да раде 

По извештају Државне ревизорске инситуције „Материјална помоћ као мера смањења 
сиромаштва”, око 50 одсто корисника социјалне помоћи од  268.000 појединаца је радно 
способно. 

То је ДРИ објавио на самом крају 2019. године, наводећи да се податак односи на истраживање 
ревизора од 2016. до 2018. године. Ревизори су у извештају навели да су дошли до сазнања да су 
центри за социјални рад само делимично радили процену социјално-економског стања  радно 
способног корисника социјалне помоћи, и да корисници дуго остају у систему социјалне 
заштите. 

Ове године социјална помоћ износи око 8.500 динара, а корисници је, иначе, добијају девет 
месеци у години. У погледу броја уживалаца те потпоре није се ништа променило у односу на 
пре две године. Новчану помоћ и даље прима око 270.000 лица. 

 
На тако успостављеној дигиталној бази података треба да се препознају људи којима је помоћ 
потребна, да би она отишла у праве руке, али и држави омогући да се корисници новчаних 
примања проверавају, и  избегну злоупотребе, пошто ће центри за социјални рад бити 
повезани с више државних служби: Пореском управом, Катастром непокретности, 
Министарством унутрашњих послова… 

Корист од такве регулативе неће имати само државни чиновници, који ће, уместо вођења 
обимне администрције за сваког корисника, сада једним кликом добити све податке о 
појединцима из те групе становништва: у предности ће бити и уживаоци, јер неће морати 
прикупљати мноштво папира на више адреса да би остварили нека од права из области 
социјалне зштите. 

У ранијим изјавама представника Министарства рада истицано је да ће наша земља у изради 
социјалних карти користити искуства из Краљевине Данске, која се сматра за једну од 
најуспешнијих земаља у тој области.З. Делић 
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Direktor Kontrole letenja predlaže smanjenje plata svojim zaposlenima 
 
 
AUTOR: 
Nikola Kojić 

Izvor: N1 

Direktor Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) Predrag Jovanović predložiće 
Nadzornom odboru da plate zaposlenih od oktobra budu umanjene za dvadeset odsto, 
uprkos protivljenju sindikata, saznaje N1. Ukoliko predlog direktora SMATSA bude 
usvojen, Kontrola letenja biće još jedna žrtva poremećaja vazdušnog saobraćaja 
izazvanog koronavirusom, nakon što su nedavno zarade umanjene i zaposlenima u 
Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. 

Kako tvrdi izvor portala N1 iz Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, pad prihoda usled poremećaja 
vazdušnog saobraćaja zbog pandemije koronavirusa doveo je rukovodstvo SMATSA u situaciju da 
podiže kratkoročne kredite da bi moglo da isplati zarade zaposlenima. 

 “SMATSA više ne može da servisira te kredite, pa je direktor zato odlučio da svim zaposlenima 
umanji plate za dvadeset odsto, koliko je i najviše moguće prema kolektivnom ugovoru. Inače, 
direktor je još početkom aprila, nepunih mesec dana od izbijanja epidemije, imao ideju da se plate 
smanje za čak pedeset odsto, od čega se ipak odustalo“, kaže u razgovoru za N1 kontrolor letenja koji 
nas je zamolio da mu ne pominjemo ime. 

Sagovornik N1 objašnjava da se zarada zaposlenog utvrđuje tako što se broj bodova koji je određen za 
svaku poziciju pomnoži vrednošću boda. Prema kolektivnom ugovoru, vrednost boda može biti 
umanjena za najviše dvadeset odsto ukoliko je stvarni prihod usled spoljnih uticaja, kao što je 
poremećaj saobraćaja, promenjen za više od pet odsto. 

“Vrednost boda, prema kolektivnom ugovoru, usklađuje se po pravilu na šestomesečnom nivou i to u 
dogovoru sa sindikatom. Inače, saobraćaj je konstantno rastao pet godina unazad i to mnogo više od 
pet odsto, ali vrednost boda ipak je ostala ista. A čim je prvi put došlo do pada prihoda, odmah se ide 
na smanjenje“, kaže kontrolor letenja. 
"Najviše ispaštaju oni koji zaraĊuju za celu firmu" 

Kako kaže, kontrolorima letenja su zarade praktiĉno već smanjene jer su zbog 
poremećaja saobraćaja ostali bez uvećanja zarada u iznosu do trideset odsto tokom ove 
letnje sezone. 

http://rs.n1info.com/journalist991/Nikola-Kojic
http://rs.n1info.com/journalist991/Nikola-Kojic
http://rs.n1info.com/journalist991/Nikola-Kojic
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“Oni su sad u isti koš stavili i nas koji smo sve ovo vreme pod opterećenjem i one koji već šest meseci 
sede kod kuće i primaju istu platu, a takvih je u firmi oko 70 odsto. To nije korektno, jer 
smanjivanjem vrednosti boda operativnom sektoru se umanjuju i dodaci za rad noću i vikendom. Na 
kraju će najviše ispaštati operativa, koja drži čitav sistem i praktično zarađuje za celu firmu. Mi smo 
svesni da je sada manji broj preleta i nemamo problem s tim da plate budu smanjene, ali ne na ovaj 
način“, naglašava kontrolor letenja s kojim smo razgovarali. 

Izvor: Privatna arhiva 
Izvod iz kolektivnog ugovora kontrolora letenja 

Na pitanje da li su kontrolori letenja predložili rukovodstvu neko drugo rešenje, naš sagovornik kaže 
da su njegove kolege koje vode sindikat iznele svoj predlog izlaska iz krize. 

“Predloženo je da svi koji imaju istu dozvolu primaju istu platu dok traje kriza, pa bi se tako zarade 
šefova smena, načelnika i ostalih koji imaju veće plate spustile na nivo kontrolora sa odgovarajućom 
dozvolom. Uz to, administracija koja ne radi i ljudi koji rade od kuće imali bi platu najmanje plaćenog 
kontrolora. Međutim, rukovodstvo to ne prihvata“, ističe sagovornik N1. 

Prema njegovim rečima, smanjenjem plata ne bi bili oštećeni samo kontrolori letenja i ostali zaposleni 
u SMATSA, već i budžet Srbije, po osnovu plaćanja poreza i doprinosa na zarade. 
Sindikat piše tužbe, SMATSA bez odgovora 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) nije na budžetu ni Srbije, niti Crne Gore i 
sve svoje zarade obraĉunava u skladu sa principima Eurokontrola, ĉije je sedište u 
Briselu. To znaĉi da se sva zaraĊena sredstva koja se ne potroše do kraja godine 
bespovratno vraćaju u Brisel, a budžet SMATSA za sledeću godinu umanjuje se za iznos 
koji je vraćen. 
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Komentar o zahtevu za smanjenje zarada zaposlenih zatražili smo i od Sindikata kontrolora letenja, 
čiji predstavnici su istakli da u ovom trenutku ne žele da izlaze u javnost jer “pripremaju više tužbi u 
vezi sa kršenjem kolektivnog ugovora po pitanju zarada“. 

Potvrdu informacije pokušali smo da dobijemo i od Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, ali do 
trenutka objavljivanja teksta nismo dobili odgovor na upit. 
 

Brnabić: Kompanije oglasile 10.416 pozicija za mlade u okviru "Moje prve 
plate" 
 
 
AUTOR: 
FoNet 

Izvor: N1 

Premijerka Srbije Ana Brnabić objavila je na tviteru da su kompanije oglasile 10.416 
pozicija za mlade ljude da steknu prva radna iskustva u okvoru programa "Moja prva 
plata", podsećajući firme da imaju još dva dana do isteka roka. 

"Juče smo stigli do 10.000 pozicija oglašenih u okvoru programa 'Moja prva plata'. Danas 10.416", 
napisala je Brnabić. 

"Šansa za 10.416 mladih ljudi da steknu svoje prvo radno iskustvo i započnu karijere. Pozivam 
kompanije da nastave da oglašavaju pozicije, još dva dana do isteka roka, @privrednakomora", navela 
je premijerka. 
Juče smo stigli do 10.000 pozicija oglašenih u okviru programa "Moja prva plata". Danas 10.416! 
Šansa za 10.416 mladih ljudi da steknu svoje prvo radno iskustvo i započnu karijere. Pozivam 
kompanije da nastave da oglašavaju pozicije (još 2 dana do isteka roka) 

  

Nova 

RGZ premijerki: Radnici bez plata, a PR prima 2.000 dolara 
 
Foto: N1 

Jedinstvena organizacija Sindikata Nezavisnost i Sindikata zaposlenih u Republiĉkom 
geodetskom zavodu ASNS uputili su otvoreno pismo premijerki Srbije Ani Brnabić, u 
kojem je obaveštavaju da je zaposlenima koji su angažovani putem ugovora o 
privremenim i povremenim poslovima, a koja inaĉe rade na struĉnim poslovima kao i 
stalno zaposleni, za vreme bolesti i vreme koje su proveli u izolaciji nakon korone nisu 
isplaćene nadoknade koje su ugovorene. Istovremeno, navode oni, osoba koja je 
angažovana kao PR na projektu mimo konkursa i uobiĉajene procedure, prima honorar 
u iznosu većem od 2.000 dolara meseĉno. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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“Poštovana predsednice vlade i pored činjenice da se nalazimo pred izborom novog sastava Vlade RS 
smatramo da je neophodno da vas upoznamo sa svim okolnostima u kojima danas funkcioniše 
Republički geodetski zavod. Mnoga pitanja koja smo postavili i problemi na koje smo ukazivali ostali 
su bez adekvatnog odgovora nadležnih, pa je sasvim očekivano da je danas situacija u RGZ-u daleko 
nepovoljnija nego u prethodnom periodu”, navode u pismu iz sindikata. 

Kako dalje piše u pismu, od perioda uvođenja vanrednog stanja u zavodu je nastao totalni haos. 

“Ne samo u domenu organizacije posla već i u odnosu prema službenicima. Veliki broj zaposlenih koji 
su bili zaraženi korona virusom, kao i još veći broj onih koji su morali da budu u izolaciji i karantinu 
snosio je posledice neodgovornog ponašanja i nesnalaženja rukovodstva RGZ-a. O nekim 
nepravilnostima izjasnili su se i Zaštitnik građana kao i Poverenik za informacije od javnog značaja, 
ali je to mala uteha za zaposlene koji su oštećeni. I danas postoje kolege koje trpe posledice bahatosti i 
neprofesionalnosti vrha RGZ-a. U RGZ-u svim licima koja su angažovana putem ugovora o 
privremenim i povremenim poslovima, a koja inače rade na stručnim poslovima kao i stalno 
zaposleni, za vreme bolesti i vreme koje su proveli u izolaciji nisu isplaćene nadoknade koje su 
ugovorene”, navodi se u pismu. 

Takav odnos prema zaposlenima, ocenjuju oni, u suprotnosti je sa preporukama koje su donete od 
strane Vlade RS i ministarstva rada. 

“Pored toga ima slučajeva da su pojedini “ugovorci” ostali i bez posla nakon što im vreme provedeno 
na bolovanju zbog KOVIDA nije plaćeno, a oni izrazili nezadovoljstvo tom činjenicom. Jednostavno 
ugovor im nije produžen. I to je čini se u suprotnosti sa donetim odlukama Vlade RS”, dodaju. 

Neko bi mogao da zaključi da se vrh RGZ-a ponaša domaćinski i da vodi računa o trošenju novca, 
međutim, predstavnici sindikata kažu da je to daleko od istine, jer se na primeru angažovanih 
konsultanata po projektu Svetske banke vidi da su sasvim drugačiji aršini primenjeni. 

“Osoba koja je angažovana kao PR na projektu mimo konkursa i uobičajene procedure i prima 
honorar u iznosu od preko 2.000 dolara mesečno, što je više od bilo kojeg člana Vlade RS, umesto 
promocije rezultata projekta, bavi se organizacijom performansa na lokalnim medijima praveći 
parodije na račun katastra pa i geodetske struke i nauke u celini. Možda bi i ti nastupi u medijima bili 
uspešniji i sadržajniji da su i rezultati projekta povoljniji. Na žalost svi smo suočeni sa drastičnim 
padom efikasnosti i rapidnog uvećanja broja nerešenih zahteva”, ističe se u pismu upućenim Brnabić. 

Ističući da je, po svemu sudeći, ideja o pretvaranju RGZ-a u D.O,O. još uvek aktuelna, predstavnike 
sindikate zanima da li je Brnabić još protiv te sumanute namere direktora Draškovića. 

“Ovih dana smo upoznati i sa činjenicom da su lažni podaci o stanju u RGZ-u koji dolaze od vrha 
zavoda prezentovani i predstavnicima NALEDA kao i međunarodnim organizacijama. Takav vid 
reklame sigurni smo da nikome nije potreban, a jedini cilj je da prikrije nesposobnost rukovodstva 
RGZ-a da se izbori sa nastalom situacijom (koju je isto rukovodstvo i uzrokovalo). Brojne Službe za 
katastar će ostati bez nadležnosti rešavanja zahteva i imaće samo ulogu prijemnog šaltera”, dodaju u 
pismu i pitaju da li je to u interesu razvoja Republike Srbije i najsiromašnijih lokalnih samouprava. 
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“Da li je zapošljavanje i napredovanje stotinak miljenika direktora Draškovića važnije od interesa 
polovine lokalnih samouprava u našoj državi? Kolika je cena koju mi zaposleni i građani i privreda 
treba da plate zbog bahatosti i nesposobnosti aktuelnog “rukovodstva” RGZ-a? Da li i one kolege koje 
su ostale bez posla, tj. produžetka ugovora zbog okolnosti na koje nikako nisu mogli da utiču imaju 
neki vid zaštite? Da li i oni zaposleni u RGZ-u koji se godinama leče od najtežih bolesti imaju pravo da 
im se bolovanje plati po odredbama Posebnog kolektivnog ugovora koji je na snazi ili da pristanu da 
budu žrtve Borka Draškovića i njegovih pravnika koje je doveo u RGZ, a koji ne poseduju neophodan 
nivo stručnosti za obavljanje poverenih poslova? Na kraju da li je realno da Vi ili neko drugi konačno 
o svemu iskreno informiše predsednika republike i donesete odluke koje će da odblokiraju rad RGZ-
a? Izgleda da nije realno, ali mi se ipak još uvek nadamo”, zaključuju predstavnici sindikata 
Republičkog geodetskog zavoda u pismu premijerki. 

NE DAVIMO BEOGRAD 

Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva da minimalna zarada prati troškove 
života 

Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva da minimalna zarada prati troškove života i da bude usklađena 
sa minimalnom potrošačkom korpom. 

Država mora da promeni pristup u ekonomskoj politici i da prestane da zahteva od građana i radnika 
odricanje, stezanje kaiša i štednju, dok s druge strane nastavlja da povlađuje poslodavcima, naročito 
megalomanskim subvencijama stranima investitorima. Trenutna ekonomska politika ne vodi razvoju, 
već upravo suprotno, vodi zaostajanju što podstiče odlazak ljudi iz zemlje i dovodi do daljeg 
zaostajanja našeg društva. 

Povećanjem minimalne zarade za dve hiljade dinara, ova vlast je poslala poruku stotinama hiljada 
građana da njihov interes i dobrobit dolazi nakon interesa velikih kompanija, stranih investitora i 
drugih poslodavaca. Poslodavci su sa pregovora izašli zadovoljni, jer je država na sebe preuzela 
troškove povećanja minimalne zarade, dok od njih nije puno zahtevala. 

S druge strane, sindikati su nezadovoljni ishodom pregovora jer nije ispunjeno obećanje od pre tri 
godine o usklađivanju minimalne zarade s minimalnom potrošačkom korpom. To znači da je tročlana 
porodica sa ovim primanjima (ukoliko jedan član radi) ispod granice siromaštva. Nedopustivo je da 
imamo ljude u Srbiji koji rade i primaju platu, a opet žive u siromaštvu i nemaju za minimalne životne 
potrebe. Za ovo nije odgovorna trenutna kriza izazvana pandemijom. Sindikati imaju puno pravo da 
preuzmu odlučnije korake u ispravljanju ove nepravde, poput štrajkova i protesta. U suprotnom, 
radnici i radnice će sreću potražiti van zemlje, a to je ono što i država i poslodavci, valjda, žele da 
izbegnu. 

 

 


