
1 

 

          
 
7.октобар 2020. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

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


2 

 

 
 
 

Због епидемије коронавируса допуне 10 посебних колективних 
уговора у Србији(str.3) 
На београдском аеродрому вишак 300 радника на одређено(str.4) 
DA LI ĆE NEDELjA U SRBIJI BITI NERADAN DAN? Vest važna za sve 
koji rade u trgovini(str.6) 
UGOVORI BEZ PRODUŽETKA: Deo sindikata aerodroma Nikola Tesla 
najavljuje štrajk svojih članova(str.7) 
PLATE PREMA RAZULTATIMA: Mladi naučnici nezadovoljni jer im nije 
omogućeno da napreduju u zvanjima(str.8) 
Ministar: Zbog epidemije korona virusa dopune 10 posebnih kolektivnih 
ugovora u Srbiji(str.9) 
Postao predsednik sindikata jer se preziva na „Đ“(str.10) 
"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE" Đorđević: Nisu nam se obratili ni 
sindikati ni poslodavci Aerodroma(str.11) 
MINISTAR MALI SA MMF O PLATAMA I BUDŽETU ZA 2021. Potvrđen rast 
penzija za 5,9 odsto(str.12) 
Како до достојанственог рада и бољих плата у Србији(str.13) 
Како опстати на тржишту рада ако си жена старија од 45 година? 
(str.15) 
Ђорђевић: Чим нас обавесте о отпуштањима на аеродрому 
укључићемо се(str.17) 
Đorđević: Zbog posledica koronavirusa dopunjeno 10 posebnih kolektivnih 
ugovora(str.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Због епидемије коронавируса допуне 10 посебних колективних 
уговора у Србији 

 
Министар за рад, Зоран Ђорђевић изјавио је данас да је су због последица еппидемије 
коронавируса извршене допуне 10 посебних колективних уговора. 

Те допуне су у складу са Закључком Владе Србије којим се послодавцима препоручује да 
обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100 одсто за запослене који привремено 
одсуствују са рада због потврђеног коронавируса или због изолације или самоизолације 
наложене у вези са том болешћу. 

„Издали смо препоруку да послодавци омогуће запосленима, који имају децу у узрасту до 12 
година и болују од хроничних болести, да раде од куће. Такође, омогућили смо и упућивање 
запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде, без претходног 
достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату, а извршена је и 
измена Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и 
ширење епидемије заразне болести”, рекао је Ђорђевић. 

Он је на конференцији Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) „Достојанствени рад у 
условима пандемије” истакао да су због ситуације изазване корона вирусом, више него икада 
потребни сарадња, разумевање, солидарност и заједнички рад, преноси Бета. 

Уз то је неопходно обезбедити макроекономску стабилност и одржати привредну активност у 
Србији, како би материјални положај наших грађана био бољи”, рекао је Ђорђевић, саопштило 
је Министарство. 

Подсетио је да је Влада Србије 2020. прогласила „Годином солидарности и сарадње” и навео да 
су те две вредности једнако значајне да би се друштво адекватно и организовано, као друштво 
изборило да и после пандемије буде добро и квалитетно место за рад и живот. 

Додао је да је Министарство непрекидно пратило стање на тржишту рада и имплементацију 
мера активне политике запошљавања које реализује Национална служба за запошљавање. 

„Уз додељену субвенцију за самозапошљавање сопствени посао покренуло је 1.266 
незапослених лица, док се уз субвенцију послодавцу запослило 1.503 незапослених лица из 
категорије теже запошљивих лица”, казао је Ђорђевић. 

По његовим речима, у мере за запошљавање уз субвенцију зараде или рефундације трошкова 
прилагођавања радног места или послова укључено је и 188 особа са инвалидитетом. 

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да је достојанствен рад онај који омогућава добар 
живот и оценио да је Србија од тога далеко. 

http://www.politika.rs/
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Он је казао да су у Србији просечна плата и минимална плата за по 20 одсто мање од 
потрошачке односно минималне потрошачке корпе, и да око 70 одсто запослених има плату 
мању од просечне плате. 

„За пет година у Србији профит послодаваца је порастао за 285 одсто, а у истом периоду 
просечне плате за 22 одсто, а минималци за 42 одсто и тај профит није подељен са радницима”, 
истакао је Орбовић. 

На београдском аеродрому вишак 300 радника на одређено 

Број путника у првој половини ове године смањен је за 61,4 одсто, а у другом 
кварталу за чак 94,6 одсто у односу на исти период 2019. године 

 
Концесионар београдског аеродрома француски „Венси” започео је реструктурирање 
компаније, што у преводу значи смањење броја запослених, којих тренутно има око две 
хиљаде. Радницима који раде на одређено неће продужити уговоре по њиховом истеку, а 
запосленима у сталном радном односу понудиће отпремнине. Колико радника је вишак, није 
познато. 

Извесно је пак да за око 300 људи који раде на одређено у овој форми више нема места због 
смањеног промета путника и губитака које предузеће трпи услед здравствене кризе. 

Весна Вилотић, председница синдиката „Заједно” Аеродрома „Никола Тесла”, каже за 
„Политику” да су многи од ових радника којима неће бити продужен уговор потребни 
аеродрому, чак и у овом тренутку када је смањен обим посла. Према њеним речима, 
послодавац прекида сарадњу ради уштеде и смањења губитка, не размишљајући о процесима 
рада. 

Она тврди да ових 300 запослених ради на одређено између седам и десет година. Мењане су 
им само врсте уговора. Запослени су у оперативним делатностима које се баве безбедношћу 
путника, пртљага, комплекса аеродрома. 

Вилотићева каже да и сада на оперативним пословима, у појединим деловима, недостају 
извршиоци. У сектору чистоће имају велики недостатак радника, зато што послодавац, како 
објашњава, у мају ради уштеде није продужио посао људима који су ту радили. 

Тада је без посла остало око 300 радника који су, такође, били ангажовани на одређено. 

– Потом је раскинуо уговор са компанијом која је одржавала чистоћу терминала, тако да је број 
запослених испод сваког минимума у тој служби и немогуће је обавити непотребне процесе 
рада. Чак ни у овом обиму саобраћаја, који је 30 одсто прошлогодишњег. Послодавац је 
радницима који раде на неодређено понудио програм добровољног одласка, уз одређену 
финансијску надокнаду од 800.000 динара, па навише, али према критеријумима које је он 
одредио. Синдикати се не слажу са тим критеријумима. Не објављују колики је вишак 
запослених, у којим делатностима и на којим радним местима – тврди Вилотићева и најављује 
штрајк упозорења три синдиката ове компаније. 
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Чињеница је, каже, да се услови рада погоршавају и да су лошији у односу на стање од пре две 
године, када је „Венси” постао концесионар београдског аеродрома, а камоли на ситуацију 
одраније, у смислу погоршања радних права. 

– Дошли смо до тога да је запосленима који раде на сложеним пословима који се тичу отпреме 
ваздухоплова или безбедности дат налог да чисте тоалете. Криза узрокована ковидом је 
изговор за све лоше ствари које се дешавају. Тражимо једнаке услове за све који одлазе и оне 
који остају, као и да послодавац пружи информације у складу за законом о томе где ће бити 
вишак запослених, како ће изгледати нова систематизација и шта ће бити нове радне обавезе 
запослених. Свесни смо да фирма мора да се трансформише да је криза узроковала промене и 
то је видљиво и свима јасно. Од послодавца тражимо равноправност на првом месту – каже 
Вилотићева. 

Међутим, у компанији „Белгрејд ерпорт”, којој је на 25 година поверено управљање 
аеродромом, кажу за „Политику” да су усвојили модел реструктурирања како би додатно 
смањили трошкове услед драстичног утицаја који је ковид 19 имао на ваздушни саобраћај у 
последњих шест месеци. 

Они наводе да је број путника у првој половини ове године смањен је за 61,4 одсто, а у другом 
кварталу за чак 94,6 одсто у односу на исти период 2019, што је све резултирало значајним 
смањењем прихода компаније. Реструктуирање подразумева програм добровољног одласка за 
запослене на неодређено време који за то буду заинтересовани, а уговори на одређено време 
који истичу неће моћи да буду обновљени. 

Према њиховом објашњењу, тренутни обим саобраћаја и путника такав је да на Аеродрому 
„Никола Тесла” Београд раде само делови терминала 2, док терминал 1 није у употреби. 

Подсећају да је у 2019. години београдски аеродром имао је око 6,2 милиона путника, а у овом 
тренутку опслужује тек трећину од овог броја путника. Само током септембра, број путника 
смањен је за 70 одсто у односу на исти период 2019. А овакав тренд се такође очекује и у 
наредним месецима. 

– Након реструктурирања, организација компаније ће бити боље усклађена са тренутним 
пословним потребама и обимом саобраћаја, што ће јој истовремено омогућити да брзо реагује и 
подржи евентуалне промене у обиму саобраћаја. Започели смо формални процес консултација 
са синдикатима за добровољни одлазак запослених на неодређено време, нудећи конкурентне 
пакете који су усклађени са добром тржишном праксом. Компанија је задржала све своје 
запослене на одређено време током кризе, више од шест месеци, упркос чињеници да су били 
на плаћеном одсуству због ниског обима саобраћаја. 

Међутим, за оне запослене којима уговори о раду истичу до краја године, ангажман на 
аеродрому не може бити продужен због актуелних околности. Ове неопходне одлуке морале су 
да буду донете како би се пословање компаније „Белгрејд ерпорт” одржало и сачувало што је 
више могуће радних места за будући, постковид раст – кажу у компанији „Белгрејд ерпорт”. 
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DA LI ĆE NEDELjA U SRBIJI BITI NERADAN DAN? Vest važna za sve 
koji rade u trgovini 

J. Ž. SKENDERIJA 
 
RAD nedeljom ne sme da bude pravilo već izuzetak i to mora da se reguliše zakonom, kako se ne bi 
dešavalo da se propisi tumaĉe po volji poslodavca. 

Mora jasno da stoji da je nedelja dan za odmor, a ne kao sada "po pravilu dan 
odmora". To je stav Samostalnog sindikata trgovine, a inicijativa koju su podneli 
ministarstvima trgovine i rada još pre četiri godine nedavno je ponovo vraćena na 
dnevni red. 

Prema reĉima Radoslava Topalovića, predsednika Sindikata trgovine, inicijativa svojevremeno 
nije naišla na razumevanje nadleţnih, ali oĉekuje da će nova vlada imati više razumevanja.  

- Resori rada i trgovine bi trebalo da nas podrţe i budu predlagaĉi izmena i dopuna zakona - kaţe 
naš sagovornik. - Prvenstveno treba urediti radno vreme u trgovinama, jer one sada mogu da rade 
365 dana u godini, 24 ĉasa dnevno. To je nedopustivo i ne bi smelo da bude pravilo, već samo da 
vaţi u izuzetnim prilikama. 

U OKRUŢENjU RADNjE ZATVORENE 

ODLUKA o radnoj nedelji je u Crnoj Gori i dalje na snazi, a u Sloveniji će radnje biti 
zatvorene nedeljom i prazniĉnim danima. U Hrvatskoj je radno vreme trgovina 
najpre vraćeno na radno vreme pre proglašenja epidemije, uz nekoliko izuzetaka, 
tako da su radnje tamo bile otvorene i nedeljom, ali ovih dana stiže vest da će drugi 
dan vikenda ubuduće biti neradan. 

Mnoge zemlje u okruţenju ukinule su nedeljni rad. Sindikati smatraju da neradna nedelja ne bi 
prouzrokovala nove otkaze, jer u trgovini već postoji manjak radne snage. Poslodavci, s druge 
strane, strahuju od pada prometa i profita, smanjenja zarada, otpuštanja radnika, nezadovoljstva 
potrošaĉa... 

- Procene poslodavaca da će biti manji promet u radnjama ako nedelja i drţavni praznici budu 
neradni dani nema osnova, jer će se kupci u istom obimu snabdevati radnim danima - kaţe 
Topalović. 

Ţene ĉine 70 odsto radnika u srpskim radnjama, pa naš sagovornik ukazuje da je gotovo 
nezamisliv porodiĉni ţivot u familiji gde oba supruţnika rade u trgovini. Sindikalci naglašavaju i 
da zahtev da se zabrani rad trgovina nedeljom ne znaĉi zalaganje za manje rada, jer po zakonu 
radna nedelja traje pet dana, sedmiĉno se radi po 40 ĉasova, a rad nedeljom svakako nije 
regulisan. 
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- Ukoliko bi radnje bile zatvorene drugog dana vikenda, to ne znaĉi ni da bi potreba za trgovcima 
bila manja, jer ionako ih je malo - istiĉe Topalović. - Više radnika biće potrebno da radi subotom i 
ponedeljkom, jer će tada biti i više prometa. 

U Ministarstvu za rad naglašavaju da Zakon o radu predviĊa da svaki radnik mora da ima jedan 
dan nedeljno slobodan, a kolektivnim ugovorom se odreĊuje koji će to dan biti, o ĉemu na kraju 
odluĉuje poslodavac. 

U srpskim trgovinama radi oko 250.000 radnika, a proseĉna zarada im je 35.000 dinara. 

UGOVORI BEZ PRODUŽETKA: Deo sindikata aerodroma Nikola Tesla 
najavljuje štrajk svojih članova 

S. BULATOVIĆ 
 
DVOGODIŠNjA zaštita zaposlenih na Aerodormu "Nikola Tesla", po dolasku novog poslodavca, 
istiĉe krajem decembra. 

Oni koji su bili angažovani na određeno vreme, već su se susreli sa ostankom bez 
posla. Grupi u junu ugovori nisu produženi, a ista sudbina čeka i 300 njihovih kolega 
u oktobru. 

Dva reprezentativna sindikata "Zajedno" i ASNS najavljuju štrajk, a ovo je samo jedan od povoda.  

Poslodavac, kompanija "Beogradski aerodrom" ovih dana će pred zaposlene izać i i sa ponudom 
socijalnog programa za dobrovoljni odlazak. U sindikatu "Zajedno" tvrde da je i on 
diskriminatoran i nejednak za sve kategorije zaposlenih. 

PAD PRIHODA ZBOG KORONE 

BROJ putnika na Aerodromu "Nikola Tesla" u prvoj polovini ove godine smanjen je 
za 61,4 odsto. Samo u drugom kvartalu bio je manji za ĉak 94,6 odsto u odnosu na 
isti period 2019. godine. To je dovelo do znaĉajnog smanjenja prihoda kompanije.  

- Zaposleni koji su godinama radili na neodreĊeno vreme u situaciji su da imaju zvaniĉno pet 
godina staţa - objašnjava Vesna Vilotić, predsednik sindikata zaposlenih "Zajedno" u Aerodromu. 
- Socijalni program raspisuju pre nove sistematizacije, tako da ne znamo gde će i  koliko biti viška, 
a odluku treba doneti u roku od dve nedelje. Molili smo poslodavca da zadrţi zaposlene kojima 
istiĉe ugovor u oktobru, pošto rade na konkretnim poslovima i sada nedostaje ljudi. Drastiĉno su 
nam pogoršani uslovi rada. U maju i junu ugovor nije produţen za 250 do 300 ljudi. U oktobru 
ugovori istiĉu za 300 kolega, a u decembru za još njih oko sto. Oko 40 porodilja posle porodiljskog 
se nije vratilo na posao, ugovori su im baš tada istekli. Nama su danas plate 48 odsto manje nego 
pre pet godina, a poslodavac nam poruĉuje da o zaradama neće da pregovara.   

U Kompaniji "Beogradski aerodrom" objašnjavaju da su usvojili model restrukturiranja, kako bi 
dodatno smanjili troškove usled drastiĉnog uticaja koji je kovid imao na vazdušni saobraćaj. 

Restrukturiranje podrazumeva program dobrovoljnog odlaska za zaposlene na neodreĊeno vreme, 
a ugovori na odreĊeno vreme koji istiĉu neće moći da budu obnovljeni.  
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- Trenutni obim saobraćaja i putnika je takav da na Aerodromu "Nikola Tesla" rade samo delovi 
Terminala 2, dok Terminal 1 nije u upotrebi - kaţu u "Beogradskom aerodromu". 

NE UĈESTVUJU SVI 

IZA poziva na štrajk radnika na Aerodromu nije stao Nezavisni sindikat 
zaposlenih, jer veruju da za to sada nema razloga. Sindikat "Sloga" je najpre bio 
za, ali trenutno ta podrška nije sasvim izvesna. 

- U 2019. godini "Beogradski aerodrom" imao je oko 6,2 miliona putnika, a u ovom trenutku 
opsluţuje tek trećinu od ovog broja putnika. Kompanija je zapoĉela formalni proces konsultacija 
sa sindikatima za dobrovoljni odlazak zaposlenih na neodreĊeno vreme, nudeći konkurentne 
pakete koji su uklaĊeni sa dobrom trţišnom praksom. Kompanija je zadrţala sve svoje zaposlene 
na odreĊeno vreme tokom kovid 19 krize više od šest meseci, uprkos ĉinjenici da su bili na 
plaćenom odsustvu zbog niskog obima saobraćaja. MeĊutim, za one zaposlene kojima ugovori o 
radu istiĉu do kraja godine, angaţman na aerodromu ne moţe biti produţen zbog aktuelnih 
okolnosti. 

PLATE PREMA RAZULTATIMA: Mladi naučnici nezadovoljni jer im nije 
omogućeno da napreduju u zvanjima 

Lj. B. 
 
ISTRAŢIVAĈI koji rade na fakultetima i institutima tvrde da skoro deset godina nemaju 
regulisano prebacivanje iz niţe u više kategorije nauĉnih zvanja, zbog ĉega su mnogi od njih 
finansijski oštećeni, jer su primali i do 75 odsto niţu platu od one koju bi dobili da su napredovali.  

Oni su nedavno pokrenuli inicijativu kojom od Ministarstva prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja traže novu rekategorizaciju istraživača i za to su dobili podršku 
Republičkog odbora sindikata nauke. 

- Ova inicijativa je pokrenuta zbog sistematske nepravde prema istraţivaĉima koji se godinama 
nalaze u niţim kategorijama - kaţe nam dr Milan Ivanov, viši nauĉni saradnik Instituta za 
medicinska istraţivanja Univerziteta u Beogradu. 

- Trenutno u nauci postoji šest kategorija (nivoa) plata od A1-A6, meĊutim, situacija je takva da je 
za potpuno isto radno mesto, sa istom struĉnom spremom i istim radnim obavezama, razlika u 
plati i do 75 odsto. 

POPOVIĆ: UKIDANjE KATEGORIJA 

- ISTRAŽIVAĈI imaju nerealna oĉekivanja. Ne bi svi oni otišli u višu kategoriju, 
pogoto ne u kategoriju koja bi im povećala platu za 75 odsto za koliko tvrde da su 
zakinuti. Neki bi dobili i manju kategoriju, jer za postojeće nisu ispunili uslove - 
kaže za naš list prof. Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.  

- Pitanje rekategorizacije od 2013. do danas je veoma sporno, pravno složeno i dugo traje. 
Profesor Popović kaže da je ova Vlada zatekla taj problem da ga je vrlo teško rešiti i najavljuje 
ukidanje kategorija od Nove godine. 
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Naš sagovornik pojašnjava da su 2011. godine potpisani ugovori sa Ministarstvom u kojima su 
kategorije navedene, ali je navedena i rekategorizacija istraţivaĉa na dve godine, pa je tako prva 
trebalo da bude 2013. 

- Istraţivaĉi su radili svoj deo posla, dok Ministarstvo i ministri svoj deo posla nisu, i tako su 
oštetili deo nauĉne zajednice kršenjem ugovora koji su potpisali - kaţe Ivanov. - U ovom sluĉaju 
najveća diskriminacija je uĉinjena prema tada mladim istraţivaĉima, koji su sada u srednjim 
godinama, jer poslednja kategorizacija je uĉinjena pre taĉno 10 godina. Ti ljudi su po automatizmu 
dobijali A4 kategoriju i automatski 40 odsto niţu platu od kolega u kategoriji A1, i tako 10 godina, 
bez šanse da stvarno vidimo koliko vredimo. 

Istraţivaĉi, kaţe Ivanov, od ministra Boţidara Đelića, pa do sadašnjeg ministra Mladena Šarĉevića 
nisu videli da postoji volja da se ovaj problem reši. 

- Po uredbi donetoj krajem 2019. godine, ovakav vid finansiranja nas oĉekuje i u 2021. Ovoj 
nepravdi ne vidimo kraj - navodi naš sagovornik. - Traţimo da ministar ispoštuje potpisani ugovor 
iz 2011. godine i da nam kaţe da li su nas oštetili i za koliko. To je njihov deo posla, a mi smo naš 
marljivo završili. 

 

Ministar: Zbog epidemije korona virusa dopune 10 posebnih kolektivnih 
ugovora u Srbiji 
 
Ministar Srbije za rad, Zoran ĐorĊević izjavio je danas da je su zbog posledica epidemije korona 
virusa izvršene dopune 10 posebnih kolektivnih ugovora. 
 
Piše: Beta 
     

Te dopune su u skladu sa Zakljuĉakom Vlade Srbije kojim se poslodavcima preporuĉuje da obezbede 
pravo na naknadu zarade u visini od 100 odsto za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog 
potvrĊenog korona virusa ili zbog izolacije ili samoizolacije naloţene u vezi sa tom bolešću. 

„Izdali smo preporuku da poslodavci omoguće zaposlenima, koji imaju decu u uzrastu do 12 godina i 
boluju od hroniĉnih bolesti, da rade od kuće. TakoĊe, omogućili smo i upućivanje zaposlenih na 
plaćeno odsustvo duţe od 45 radnih dana, uz naknadu zarade, bez prethodnog dostavljanja zahteva 
poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu, a izvršena je i izmena Pravilnika o 
preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za spreĉavanje pojave i širenje epidemije zarazne 
bolesti“, rekao je ĐorĊević. 

On je na konferenciji Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) „Dostojanstveni rad u uslovima 
pandemije“ istakao da su zbog situacije izazvane korona virusom, više nego ikada potrebni saradnja, 
razumevanje, solidarnost i zajedniĉki rad. 

Uz to je „neophodno obezbediti makroekonomsku stabilnost i odrţati privrednu aktivnost u Srbiji, 
kako bi materijalni poloţaj naših graĊana bio bolji“, rekao je ĐorĊević, saopštilo je Ministarstvo. 



10 

 

Podsetio je da je Vlada Srbije 2020. proglasila „Godinom solidarnosti i saradnje“ i naveo da su te dve 
vrednosti jednako znaĉajne da bi se društvo adekvatno i organizovano, kao društvo izborilo da i posle 
pandemije bude dobro i kvalitetno mesto za rad i ţivot. 

Dodao je da je Ministarstvo neprekidno pratilo stanje na trţištu rada i implementaciju mera aktivne 
politike zapošljavanja koje realizuje Nacionalna sluţba za zapošljavanje. 

„Uz dodeljenu subvenciju za samozapošljavanje sopstveni posao pokrenulo je 1.266 nezaposlenih lica, 
dok se uz subvenciju poslodavcu zaposlilo 1.503 nezaposlenih lica iz kategorije teţe zapošljivih lica“, 
kazao je ĐorĊević. 

Po njegovim reĉima, u mere za zapošljavanje uz subvenciju zarade ili refundacije troškova 
prilagoĊavanja radnog mesta ili poslova ukljuĉeno je i 188 osoba sa invaliditetom. 

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović rekao je da je dostojanstven rad onaj koji omogućava dobar ţivot i 
ocenio da je Srbija od toga daleko. 

On je kazao da su u Srbiji proseĉna plata i minimalna plata za po 20 odsto manje od potrošaĉke 
odnosno minimalne potrošaĉke korpe, i da oko 70 odsto zaposlenih ima platu manju od proseĉne 
plate. 

„Za pet godina u Srbiji profit poslodavaca je porastao za 285 odsto, a u istom periodu proseĉne plate 
za 22 odsto, a minimalci za 42 odsto i taj profit nije podeljen sa radnicima“, istakao je Orbović. 

On je naveo i da krizu najviše osećaju zaposleni, kao i da će Srbija sa ovakvom politikom teško u 
duţem vremenskom periodu da doĊe do dostojanstvene zarade i rada. 

 

Bizaran epilog sindikalnih izbora u kragujevaĉkom Fijatu nakon što su oba kandidata dobila isti broj 
glasova 

Postao predsednik sindikata jer se preziva na „Đ“ 
 
Umesto 30. septembra, kako je ranije bilo predviđeno, proizvodnja modela „500L“ u 
kragujevačkom Fijat Krajsleru ponovo će biti pokrenuta danas. 
Piše: Zoran Radovanović 
     

Oĉekuje se da će u ovom mesecu biti najviše do sedam radnih dana: tri u ovoj i tri do ĉetiri (dana) 
naredne sedmice, tokom kojih će biti proizvedeno još maksimalno oko 2.800 vozila. 

Da li će proizvodnja u kragujevaĉkoj fabrici biti organizovana i u novembru, za sada se ne zna. 

Oĉekuje se da do kraja godine u Kragujevcu bude proizvedeno manje od 20.000 automobila, što je 
upola manje no lane i ubedljivo najmanje od jula 2012. godine. 

U meĊuvremenu, minulu sedmicu u Fijatu obeleţili su izbori za predsednika fabriĉkog ogranka 
Samostalnog sindikata, koji su se izrodili borbu  za prevlast u tom sindikatu. 
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Na prošlonedeljnim, još nezavršenim izborima za novog lidera Samostalnog sindikata, koji će 
naslediti dosadašnjeg predsednika Zorana Markovića, a koji je, u meĊuvremenu, izabran za ĉelnika 
Sindikata metalaca Srbije, neoĉekivano su se pojavila dvojica kandidata, dosadašnji potpredsednik 
fabriĉke sindikalne organizacije Nebojša Mandarić, ali i njen sekretar Saša ĐorĊević, kojem su, kako 
doznajemo, nadreĊeni u Samostalnom sindikatu, uoĉi izbora, preporuĉivali da se ne kandiduje, te da 
će da bude Mandarićev potpredsednik, ali ĐorĊević to nije prihvatio. 

Ispostavilo se da su na tim izborima oba kandidata za predsednika Samostalnog sindikata dobila 
istovetan broj glasova ĉlanova sindikalne Skupštine –  po 15, uz dva nevaţeća listića. 

Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sindikata metalaca Srbije predviĊeno je da se u 
takvim  sluĉajevima funkcija predsednika odreĊuje prema azbuĉnom redu. Kako je „Đ“ ispred „M“, to 
je za predsednika Sindikata u Fijat Krajsleru izabran Saša ĐorĊević. 

Do juĉe, meĊutim, ĐorĊević, uprkos Statutu koji je na „njegovoj strani“, još nije postao prvi ĉovek 
Samostalnog sindikata u Fijatu. 

Da li će i kada da preuzme funkciju, još uvek se ne zna, jer njegov izbor, oĉito, ne odgovara onima 
iznad njega u sindikalnoj hijerarhiji. 

Otuda je, kako saznajemo, bilo ideja da Mandarić i ĐorĊević podele „vlast“ i budu kopredsednici 
sindikata, ali se od toga odustalo jer nije po  Statutu te sindikalne organizacije. 

Sada je dat odreĊeni rok za dogovor u okviru sindikalne organizacije, nakon ĉega će, ukoliko dogovora 
ne bude, da budu raspisani novi sindikalni izbori. 

 

"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE" Đorđević: Nisu nam se obratili ni 
sindikati ni poslodavci Aerodroma 

 M.A. 
 

Ministarstvu rada nisu se obratili ni sindikati ni poslodavci Aerodroma "Nikola Tesla", izjavio je 
ministar Zoran ĐorĊević. Kaţe da je za problem otpuštanja radnika saznao iz medija. 

Sindikat "Zajedno" objavio je da je koncesionar "Vansi" najavio da neće produţiti ugovore za oko 300 
radnika na aerodromu koji istiĉu u oktobru, izveštava RTS. 

Zoran ĐorĊević istiĉe da nema informacije o otpuštanju radnika aerodroma. 

"Nemam tu informaciju da bih ja sada vama rekao - da, otpustiće 300, 500, neće 
nijednog – sve bih vas lagao što bih vam rekao. Evo ja pozivam, ukoliko ima bilo kakav 
problem, ja sam voljan da odem, ne mogu sam da se pozovem. Pošto znam i francusku 

https://www.blic.rs/autori/ma
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stranu, a vrlo dobro znam i sve sindikate na aerodromu, šta god treba država je uvek tu 
da pomogne", poručuje Đorđević. 

Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaţe da se niko nije prijavljivao niti dolazio, iz 
sindikata ili zaposleni sa aerodroma. 

"Ali, da li će biti otpuštanja - biće sigurno, posledice korone mi ćemo tek da vidimo i sada još nema 
otpuštanja zbog pomoći koju su dobili, moraju da oĉuvaju radnike na svojim radnim mestima, posle 
Nove godine pitanje je šta će se dešavati", dodao je Orbović. 

MINISTAR MALI SA MMF O PLATAMA I BUDŽETU ZA 2021. Potvrđen rast 
penzija za 5,9 odsto 

M.A. 
 

Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je juĉe sa misijom MMF-a o rezultatima u ovoj godini, 
reformskim procesima i budţetu za 2021. godinu. U pitanju je peto i poslednje razmatranje tog 
aranţmana, koje će trajati do 16. oktobra, a sastanci se odrţavaju putem video veze, navodi se u 
saopštenju Ministarstva. 

Sagovornici su se saglasili da je dosta toga uraĊeno kada je reĉ o reformskim procesima, kao i da se 
prethodnih meseci Srbija na pravi naĉin izborila sa krizom koja je izazvana pandemijom korona 
virusa. 

Siniša Mali 

Mali je istakao da je ponosan zato što je Srbija jedna od retkih zemalja u svetu koja u ovim mesecima 
ima ĉak i blagi privredni rast, i dodao da je nezaposlenost na istorijskom minimumu i da u drugom 
kvartalu ove godine iznosi 7,3 odsto. On je rekao da je rast poljoprivrede bio veći nego što je 
oĉekivano, što je dodatno doprinelo dobrim rezultatima. 

Ministar je naglasio i da je optimista, s obzirom na to da najnoviji podaci pokazuju da je priliv stranih 
direktnih investicija od poĉetka godine 1,8 milijardi evra. Кako je istakao, Srbija je apsolutni lider u 
privlaĉenju stranih investicija na Zapadnom Balkanu, i privlaĉi 60 odsto ukupnih investicija koje 
dolaze u region. 

U tom smislu, Mali je pomenuo i dolazak ameriĉke MeĊunarodne razvojne agencije, što je dobar znak 
za investitore, a što će doprineti i lakšem finansiranju malih i srednjih preduzeća. 

Jan Кes Martejn je podvukao da Srbija bolje prevazilazi krizu od drugih drţava u Evropi, te da je na 
pravi naĉin, obimnim ekonomskim paketom mera, odgovorila na krizu koja je izazvana korona 
virusom. On je rekao da je paket mera bio ambiciozan, i posebno pohvalio što se sektorskim merama 
pomaţe gradskim hotelima, koji su bili ugroţeni za vreme pandemije. 

Кada je reĉ o budţetu za 2021. godinu, sagovornici su se saglasili da trenutno postoji dosta 
neizvesnosti zbog pandemije korona virusa, ali da je vaţno da on ima razvojni karakter. 

https://www.blic.rs/autori/ma
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Кako je ministar rekao, Srbija namerava da nastavi sa kapitalnim investicijama, što će dodatno uticati 
na privredni rast. U tom smislu je vaţno usvajanje metodologije za kapitalne projekte, što je upravo 
jedan od uspeha aranţmana sa MMF-om. 

Кako je naveo, trenutno se grade ĉetiri auto-puta, a upravo je potpisan ugovor za Fruškogorski 
koridor. Mali je rekao da se nada da će Srbija sledeće godine dostići što brţi privredni rast, uprkos 
brojnim izazovima u svetu. Ministar je istakao i da će se, kada je reĉ o usvajanju budţeta, i ove godine 
poštovati budţetski kalendar, kao i da će biti usvojen završni raĉun za 2019. godinu. 

Tema sastanka je bilo i povećanje penzija u javnom sektoru i plata, a kako je potvrĊeno, penzije će 
naredne godine rasti u skladu sa "švajcarskom formulom", i to za 5,9 odsto. 

Кada je reč o platama, ministar je istakao da postoji fiskalni prostor za njihov rast, te je 
dogovoreno da će se tokom ove misije razmatrati i konkretni procenti. On je rekao da 
će to biti snažan signal da se uprkos krizi koja je izazvana korona virusom, misli na 
svakog građanina Srbije. 

Aranţman "Instrument za koordinaciju politika" odobren je Republici Srbiji u julu 2018. godine, na 
period od 30 meseci, i traje do januara 2021. godine. Radi se o aranţmanu koji ima savetodavnu ulogu 
i bavi se prevashodno sprovoĊenjem strukturnih reformi, odnosno ne podrazumeva finansijsku 
podršku. 

 

 

Како до достојанственог рада и бољих плата у Србији 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: До достојанственог рада од кога се нормално живи и породици обезбеђује 
егзистенција проћи ће још пуно времена, али се за њега треба свакодневно борити, речено је на 
данас одржаној конференцији "Достојанствен рад у условима пандемије". 

 
На скупу уочи 7. октобра, Светског дана достојанственог рада, председник Савеза самосталних 
сидниката Србије Љубисав Орбовић је казао да је достојанствен рад онај који омогућава добар 
живот и оценио да је Србија од тога далеко и да је питање да ли ће ова генерација уопште до 
њега стићи. 

Он је рекао да су у Србији просечна плата и минимална плата за по 20 посто мање од 
потрошачке односно минималне потрошачке корпе, и да око 70 процената запослених има 
плату мању од просечне плате од 60.000 динара. 

Орбовић је подсетио да Влада Србије није испоштовала договор да минимална плата следеће 
годинe достигне минималну потрошачку корпу. 
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Навео је податак да је за пет година у Србији профит порастао за 285 посто, а у истом периоду 
просечне плате за 22, а минималци за 42 посто и запитао да ли је реално да се тај профит не 
подели са радницима. 

"А када је криза, онда је одмах осете запослени, и крену мере за заштиту послодаваца. Тешко да 
ћемо са оваквом политиком у дужем временском периоду да дођемо до достојанствене зараде и 
рада", рекао је он. 

Додао је да је такозвана минимална зарада у ЕУ, установљена на не мање од 60 процената 
просечне плате. 

Орбовић оценио да је држава мерама помоћи у пандемији короне водила бригу о 
послодавцима, а тако и радницима и да до отпуштања није дошло због давања минималаца од 
државе за више од милион људи. 

"Надам се да ће они после нас успети да достигну достојанствен рад у Србији, и да са 
достојанственом платом буде већина радника па да може нормално да живи", рекао је он. 

О програму 2025 и циљу да просечна плата тада достигне 900 евра, а просечна пензија 440 
евра, рекао да је по природи оптимиста и да ће то ваљда бити испуњено. 

Додао је и да се део опозиције недавно појавио са гаранцијом већих плата здравству и 
образовању, као и повећаним минималцем, али четири године пошто дођу на власт. 

"Достојанствену плату нећемо имати у дужем периоду", констатовао је он. 

Други уводничар, министар рада Зоран Ђорђевић рекао је да просечна плата од 900 евра 2025. 
године није политичка жеља већ план и циљ на коме се ради. 

"Да ли ће то тада успоставити неки ниво благостања? Сигурно неће. Да ли ће бити тежњи за 
нечим бољим? Сигурно да ће бити. Да ли ће бити достојанственији рад у Србији - сигурно да 
хоће", рекао је он и додао да остварење циља пре свега зависи од нас. 

Додао је да је идеал да Србија буде друштво по мери свих грађана, и послодаваца и радника, и 
да сви буду задовољни. 

Ђорђевић је подсетио на лошу ситуацију наслеђену 2012. године као и да се 2014. године ни 
сами нису веровали да се може тако брзо из кризе. 

"Изашли смо тако брзо из кризе првенствено зато што су радници и послодавци веровали да је 
то могуће", рекао је он. 

Нагласио је да се гледало да сав развој буде из реалних извора, а споменуо и швајцарску 
формулу увећања пензија, односно реални раст пензија који ће бити већи од 3,5 одсто. 

Ђорђевић је рекао да је пандемија заоштрила изазове који су постојали и без пандемије, око 
достојанственог рада, и додао да је држава предузела низ мере да би се ублажилле последице. 
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"Мере су предузете да би се омогућило да опстенемо, да опстану радна места, да се не изгуби 
посао, да се "дан сутра" после пандемије дочека на најбољи начин", рекао је он. 

Додао је да је на крају ванредног стања Србија имала 7.000 више запослених а да је актуелна 
незапосленост сведена на 7,3 посто. 

"Остали су проблеми. Синдикати желе да расте плата, послодавци да имају боље услове 
пословања, али са тим настављамо да радимо", рекао је он. 

Нагласио је да пандемија и даље траје и да нико са сигурношћу не може да каже како ће 
изгледати свет и економија после короне. 

"Када су у питању солидарност и сарадња - то се у свету нажалост не дешава. Можда ће их бити 
у свим сегментима, али не у економији, јер свако од почетка пандемије гледа само себе", рекао 
је он. 

Додао је да је задатак свих да пробамо да одржимо нашу економију и да будемо на нули у овој 
години. 

"И даље постоји реалан основ да верујемо да ће бити нула раст БДП-а, што ће нам омогући да 
наставимо даље, да тежимо да минимална цена рада достигне минималну потрошачку корпу, 
то није политичка порука, него задатак", рекао је он. 

Ђорђевић сезаложио се за поверење радника у синдикате, као и поверење синдиката у 
министра јер та веза мора да постоји да би постојала реална слика на тржишту рада, када су у 
питању примања. 

Изразио је очекивање да ће ускоро бити донети већ припремљене измене Закона о безбедности 
на раду и Закона о штрајку, као и да ће ове године и Закон о раду доживети измене. 

У раду конференције која је организована уз подршку Фридрих Еберт фондације учестовали су 
и професори Медицинског факултета Горан Белојевић и Петар Булат. 

Председница Секције младих СССС Ружица Грабовац Марковић представила је публикацију о 
променама у раду младих у региону током пандемије и предлог синдикалних решења. 

Како опстати на тржишту рада ако си жена старија од 45 година? 

Извор: Tanjug 
     

Незапослене жене, а посебно оне старије од 45 година, припадају осетљивој групи 
становништва јер је тржиште рада, у суровој борби за профит, и даље оријентисано ка млађим 
упосленицима, па и то мушкарцима. 

 
На који начин Србија може да одговори на овај изазов јер, социјална помоћ сигурно није жеља 
ни жена које су остале без посла, нити државе, одговор ће потражити учеснице онлајн 
конференције “Жене 45 плус – Равноправност на тржишту рада и како је постићи“, 8. октобра у 
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Београду. Ову конференцију, која има за циљ да осветли и проблематизује питање родне 
дискриманације на тржишту рада, а која је последица дискриминације на основу старосне 
доби, организује Удружење Жене на прекретници. 

Дискутоваће се о изазовима и проблемима с којима се на тржишту рада суочавају жене које 
припадају групи 45+. Биће речи о социјалном, економском, радном и људском потенцијалу ове 
друштвене групе, о феномену непрепознавања њихових капацитета, као и о перспективама 
економског губитка који је директна последица оваквог стања. Биће представљена нова 
истраживања, резултати и учесници пројекта. 

- У Посебном извештају Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији у области 
рада и запошљавања из децембра 2019, наводи се да је ова институција, у целом периоду од 
када је Повереник установљен, примила највећи број притужби за дискриминацију у области 
рада и запошљавања - трећину од укупног броја свих притужби – каже Татјана Пријић, виша 
саветница Повереника за заштиту равноправности. 

 
Конференција део пројекта УН 

Конференција се организује као завршни догађај пројекта “Друга шанса за жене које имају 45+ 
година у Србији”, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и 
оснаживање жена у Србији. Пројекат се спроводио у Крагујевцу, Нишу, Чачку и 
Александровцу. Целокупан пројекат спроведен је у оквиру пројекта “Кључни кораци ка родној 
равноправности” који финансира Европска унија. 

 
- Највећи број притужби у овој области поднет је по основу пола као личног својства, претежно 
због дискриминације жена на тржишту рада. Нису ретки случајеви када се жене распоређују на 
нижа радна места, или им се раскида радни однос по повратку с трудничког, породиљског или 
одсуства с рада ради неге детета. И даље је присутна пракса појединих послодаваца да у 
пријавама, на конкурсима и интервјуима за посао неоправдано укључују питања о породичном 
и брачном статусу, или аутоматски искључују жене због претпоставке о немогућности 
усклађивања приватних и пословних обавеза. Веома је мали број предузетница, као и жена на 
управљачким положајима у компанијама. Раднице старости између 45-50 и 65 година 
суочавају се с неоправдано неједнаким положајем када је у питању одржање запослења, али и 
запошљавање. Нису ретки случајеви отпуштања или проглашавања вишком запослених 
радника и радница већ преко 45 година живота. 

Резултати из овог извештаја показују да мере попут забране запошљавања у јавном сектору 
имају знатно више негативног утицаја на жене него на мушкарце. - И смањење плата у јавном 
сектору више је утицало на жене него на мушкарце, јер жене представљају већину свих 
запослених у јавном сектору. Прописивање обавезне веће квоте, као и вођења родно осетљиве 
статистике у свим областима, статистике која се односи на насиље с посебним акцентом на 
угрожене групе, допринело би унапређењу равноправности у свим областима па и у области 
рада и запошљавања – каже Татјана Пријић. 

Стопа запослености жена износи 38,1%, што је за 14,7 процентних поена мање од стопе 
запослености мушкараца (52,8%), а највећи родни јаз на тржишту рада забележен је у 
категорији лица 55–64 године старости, где је стопа запослености жена свега 32,5%. Стопа 
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неактивности жена је за 16,3 процентних поена већа у односу на стопу неактивности 
мушкараца, а родни јаз присутан је код свих индикатора и у свим регионима у Србији. Жене у 
Србији мање су плаћене од мушкараца за 8,7%. Последица веће запослености мушкараца и то 
на бољим радним местима и у плаћенијим секторима, одражава се не само током радног века 
него и на висину пензија жена, показују статистички подаци. 

Посебно су угрожене жене на селу, а међу проблемима су и недостатак образовања, слаба 
информатичка писменост, и традиционално подређен положај у породици који их практично 
онемогућава да искораче изван дворишта и осуђује на пољопривредне послове. 

- Да је становништво руралних подручја у Србији и даље у значајно већем ризику од 
сиромаштва и искључености, указују бројни извештаји и публикације – истиче Пријић. - Жене 
које живе на селу представљају једну од најрањивијих група у погледу остваривања људских 
права и политике једнаких могућности, што показује и пракса Повереника. Жене на селу 
запослене у пољопривреди имају маргинализован статус, мали је број власница 
пољопривредних газдинстава, а приступ здравственој заштити и другим јавним услугама им је 
отежан. 

Један од разлога оваквом стању лежи и у родно неутралним националним политикама 
запошљавања. 

- Висока концентрација женске радне снаге на лошије плаћеним пословима доводи до готово 
потпуне феминизације одређених занимања и одсуства жена у другим, важним областима 
рада. Ово, између осталог, представља разлоге због којих су жене мање плаћене за рад исте 
вредности или за исти рад, као и због којих су им теже доступна најбоље плаћена радна места и 
послови – истиче Татјана Пријић. 

И. Р. 

Ђорђевић: Чим нас обавесте о отпуштањима на аеродрому 
укључићемо се 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Министар за рад Зоран Ђорђевић рекао је данас да је за проблем отпуштања 
радника са Аеродрома Никола Тесла сазнао из медија и да се министарству нису обратили ни 
синдикати ни послодавац. 

 
На конференцији о достојанственом раду у условима пандемије он је оценио да ништа неће 
бити мимо концесионог уговора, и најавио да ће се укључити у разговоре и о овој теми на 
аеродрому ако му се буду обратили . 

"Немамо информацију, сазнали смо из медија. Позивам да нам се обрате ако постоји било 
какав проблем. А држава ће бити ту да помогне", рекао је министар и додао да су се и до сада 
укључивали у разговоре о проблемима на аеродрому. 
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Додао је да је за Србију изузетно важно испуњење свих обвеза у концесионом уговору око 
инвестиција у развој аеродрома у регионални центар. 

Председник Савеза Самосталних синдикат Србије Љубисав Орбовић рекао је да они који су 
користили државну помоћ имају обавезу до краја године да не отпуштају и додао да је питање 
шта ће се све дешавати на почетку 2021. године. 

"Треба да се боримо. И да држава размисли о новим мерама", рекао је он. 

Орбовић је оценио да се може очекивати повећани талас губитака послова и отпуштања у 
Србији. 

Синдикат Заједно објавио је да је концесионар Ванси најавио да ће неће продужити уговоре за 
око 300 радника на аеродрому који истичу у октобру. 

 

Đorđević: Zbog posledica koronavirusa dopunjeno 10 posebnih kolektivnih 
ugovora 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Izvor: N1 

Ministar Srbije za rad, Zoran Đorđević izjavio je da je su zbog posledica epidemije 
koronavirusa izvršene dopune 10 posebnih kolektivnih ugovora. 

Te dopune su u skladu sa Zakljuĉkom Vlade Srbije kojim se poslodavcima preporuĉuje da obezbede 
pravo na naknadu zarade u visini od 100 odsto za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog 
potvrdjenog korona virusa ili zbog izolacije ili samoizolacije naloţene u vezi sa tom bolešću. 

"Izdali smo preporuku da poslodavci omoguće zaposlenima, koji imaju decu u uzrastu do 12 godina i 
boluju od hroniĉnih bolesti, da rade od kuće. Takodje, omogućili smo i upućivanje zaposlenih na 
plaćeno odsustvo duţe od 45 radnih dana, uz naknadu zarade, bez prethodnog dostavljanja zahteva 
poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu, a izvršena je i izmena Pravilnika o 
preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za spreĉavanje pojave i širenje epidemije zarazne 
bolesti", rekao je ĐorĊević. 

On je na konferenciji Saveza Samostalnih Sindikata Srbije "Dostojanstveni rad u uslovima pandemije" 
istakao da su zbog situacije izazvane koronavirusom, više nego ikada potrebni saradnja, razumevanje, 
solidarnost i zajedniĉki rad. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Uz to je "neophodno obezbediti makroekonomsku stabilnost i odrţati privrednu aktivnost u Srbiji, 
kako bi materijalni poloţaj naših graĊana bio bolji", rekao je ĐorĊević, saopštilo je Ministarstvo. 
 

 
 
 
 
 
 
 


