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Пандемија највише погодила жене и раднике „на црно” 
Аутор:Катарина Ђорђевић 

 
Будући да су у здравству и социјалној заштити доминантно запослене жене, управо су оне биле 

највише погођене корона кризом – и то оне с нижим стручним квалификацијама које раде на 

слабије плаћеним пословима 

Највећи терет пандемије ковида 19 поднели су запослени у здравству и социјалној заштити, 
радници у супермаркетима, банкама, апотекама, градској чистоћи, поштама и курирској 
служби, запослени у тзв. сивој економији, али и сакупљачи секундарних сировина, показала је 
најновија студија под називом „Утицај епидемије ковида 19 на положај и права радника и 
радница у Србији”, коју су урадили Канцеларија за људска права Уједињених нација и 
фондација Центар за демократију. У студији коју потписују Сарита Брадаш, Иван Анђелковић и 
Марио Рељановић посебно се анализира утицај кризе изазване короном на раднике који су 
током трајања ванредног стања били у константном ризику од заразе, како због врсте послова 
које су обављали, тако и због чињенице да су долазили у контакт с великим бројем других 
људи, као и последице пандемије на запослене у неформалној економији. 
„Особе које су радно ангажоване у тзв. неформалној економији биле су међу првима које су 
остале без посла, будући да немају никакву законску заштиту. Треба имати на уму да је у Србији 
током 2019. године, чак петина запослених радила у области неформалне економије, а рад у 
сивом сектору карактеришу ниске зараде, непостојање или слаба заштита у случају губитка 
посла и ограничен приступ социјалној заштити и правима из радног односа, укључујући и 
право на синдикално образовање. Подаци говоре да је 236.900 особа радило у сектору услуга, 
219.300 радника било је ангажовано у пољопривреди, 44.500 у грађевинарству, а 28.500 у 
индустрији. На почетку пандемије вируса корона без прихода су остали улични трговци новом 
и половном робом, различите занатлије и мајстори за кућне поправке, пијачни продавци, 
кућне спремачице, музичари и сезонски радници у делатностима чије је обављање било 
забрањено или за којима није постојала потражња за време ванредног стања. Осим тога, сви 
радници у сивој економији били су лишени могућности да користе јавни превоз током 
ванредног стања”, истичу аутори ове студије. 
Будући да су у здравству и социјалној заштити доминантно запослене жене, управо су оне биле 
највише погођене корона кризом – и то оне с нижим стручним квалификацијама које раде на 
слабије плаћеним пословима. Најугроженије међу њима свакако су самохране мајке, а посебно 
оне које се старају о малој деци и деци с инвалидитетом, као и жене које су радно ангажоване 
по основу уговора о раду ван радног односа. Скоро две трећине свих запослених жена раде у 
сектору услуга, а највећи број њих запослен је у трговини (212.000), образовању (134.700), 
здравству (100.700) и социјалној заштити (119.200). У секторима здравства и социјалне 
заштите жене чине 75 одсто запослених, а оне чине и већинску радну снагу у занимањима 
нижег статуса – оне су најзаступљеније међу продавцима и пружаоцима личних услуга, као и 
међу чистачима и помоћним особљем. Како су за време ванредног стања били затворени 
вртићи и школе, велики проблем с усклађивањем рада и родитељства имали су самохрани 
родитељи и породице у којима су оба родитеља здравствени радници или запослени који су 
имали радну обавезу. Упркос захтевима синдиката да надлежно министарство реши овај 
проблем, то се није десило. 
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Додатни проблем представљало је и укидање јавног превоза – с обзиром на то да ову врсту 
транспорта користи 40 одсто жена и 26 процената мушкараца, док аутомобил вози две трећине 
мушкараца и свега трећина жена, очигледно је да је укидање јавног превоза највише погодило 
жене. С друге стране, жене чине већинску радну снагу у занимањима која су била кључна у 
време епидемије и која захтевају одлазак на радно место. Имајући у виду да је просечна 
удаљеност до посла 8,5 километара у једном смеру, укидање јавног превоза највише је 
погодило здравствене раднице, неговатељице и продавачице. 
„У посебно незавидној ситуацији нашли су се сакупљачи секундарних сировина, којих је око 
150.000 – за око 55.000 њих ова делатност је једини извор прихода, док за преосталих 100.000 
особа сакупљање представља додатни извор зараде. Највећи део сакупљача припада 
најсиромашнијим слојевима ромске популације, чија се тешка финансијска ситуација додатно 
погоршала за време ванредне ситуације. Резултати истраживања агенције Ипсос стратеџик 
маркетинг говоре да је чак 85 одсто њих потпуно или делимично престало да ради или је имало 
смањени обим посла, што их је довело у ситуацију да не могу да обезбеде храну сваки дан. С 
обзиром на то да близу четвртине њих није користило рукавицу и маске током ванредног 
стања, а природа посла подразумева директан контакт с отпадом коју грађани одлажу, то значи 
да су били у високом здравственом ризику од заразе”, наглашавају у студији. 
Имајући на уму податак да је у Србији у 2019. години било запослено 167.500 особа старијих од 
65 година, као и да међу њима старији од 70 година чине чак 44 одсто запослених, јасно је да је 
потпуна забрана кретања особама старијим од 65 година имала за последицу њихово 
искључивање из процеса рада и практично негацију права на рад. Већина старијих радника 
ангажована је у пољопривреди и сектору домаћинства, производећи робе и услуге за сопствену 
употребу. 
 

 

 
 

Које професије у Србији најраније иду у пензију? 
Аутор:Т.К. 
 
Бенефицирани стаж у Србији имају радници неколико професија, а како су рекли из ПИО 
Фонда, реч је о значајније већем броју од 10.  
У Србији, он подразумева увећане доприносе за ПИО, ранији одлазак у пензију и дуже 
коришћење пензије у односу на остале пензионере, пише Телеграф Бизнис. 
Постоје послови, односно радна места, на којима је рад нарочито тежак, опасан и штетан за 
здравље и поред тога што су примењене све опште и посебне мере заштите на раду као и радна 
места на којима је обављање професионалне делатности ограничено навршењем одређених 
година живота или на којима због природе и тежине посла физиолошке функције опадају у тој 
мери да онемогућавају даље успешно обављање професионалне делатности. 
Како објашњавају из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у зависности од 
тежине посла, опасности и штетности за здравље, као и предузетих мера заштите на раду 
зависи и коефицијент увећања стажа осигурања. Година се рачуна као 14, 15, 16 или 18 месеци. 
При томе, стаж осигурања се рачуна са увећаним трајањем само под условом да је лице 
ефективно радило на тим пословима најмање 10 година (за старосну пензију), односно 5 
година (за инвалидску пензију). 
Право на бенефицирани радни стаж даље, немају само запослени којима послодавци уплаћују 
доприносе, већ и они који сами себи плаћају радни стаж, под условом да се утврди да су заиста 

https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3243302-penzija-beneficirani-staz-u-srbiji
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радили тешке и опасне послове који су законски обухваћени бенефицијом, објашњавају у ПИО 
фонду. 
Бенефицирани стаж код нас се везује за запослене у војсци, полицији, као и делатностима као 
што су послови у рудницима, црној и обојеној металургији, производњи и преради нафте, 
хемијској индустрији, наменској производњи, гумарској индустрији, фармацеутоској 
индустрији, производњи електричне енергије. 
Радна места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем утврђена су са неколико 
правлника, истичу нам у Фонду. Тако, појединачни правилници утврђују радна места са 
бенефицираним стажом осигурања у одређеним државним органима, које доносе заједнички 
министар за рад и надлежни министри, односно директор БИА у чијој су надлежности радна 
места ( нпр: МУП, БИА, ВБА, ВОА, Министарство спољних послова, Управа за извршење 
кривичних санкција, Пореска полиција, Војска Србије, а од децембра 2019. године и судије, 
тужиоци и заменици тужиоца распоређени у одељењима судова и тужилаштава за ратне 
злочине и организовани криминал). 
Како се рачуна бенефицирани стаж? И колико ко може да добије?  

У ПИО фонду истичу за тај портал да треба правити разлику између општих услова за 
пензионисање од повољнијих услова за пензионисање, као и између општег обрачуна пензије 
који се примењује за велики број осигураника од повољнијег обрачуна пензије који се 
примењује за одређене категорије осигураника. 
Нас интересује ово друго, што значи да повољнији услови за остваривање права предвиђају да 
лице може остварити право на старосну пензију, у зависности од послова које лице обавља и у 
оквиру ког органа их обавља, и то: 
- МУП, МСП, БИА, ВБА, ВОА, Управа за извршење кривичних санкција, Пореска полиција, 
Војска Србије ( у 2020. година са навршењем 55 година живота и 24 године стажа осигурања од 
чега 14 година ефективно проведених на радним местима на којима се стажа осигурања рачуна 
са увећаним трајањем), 
- подофицир и официр у Војсци Србије ( 53 године живота и 40 година пензијског стажа ), 
- пуковник у Војсци Србије ( 54 године живота и 40 година пензијског стажа ), 
- припадници специјалних јединица БИА, ВБА и ВОА ( 53 године живота и 20 година 
ефективно проведених на одређеним специфичним пословима у специјалној јединици) и 
- остали полицијски службеници ( 60 година живота и 25 година живота од чега 15 година 
ефективно преоведених на радним местима на којима се стажа осигурања рачуна са увећаним 
трајањем ). 
Повољнији обрачун пензије се врши према навршеном стажу осигурања и зарадама почев од 
1.1.1996. године, при чему се тако обрачуната пензија увећава за 20 одсто, под условом да та 
лица имају навршених 55 година живота и најмање 24 године стажа осигурања, пише Весна 
Бјелић за Телеграф Бизнис. 
Колику ће имати пензију 

Тренутно, просечна пензија у Србији која износи 27.700 динара, а биће повећана за најмање 
1.662 динара. Ново повећање од шест одсто, како је најављено, треба треба очекивати са 
јануарском пензијом. 
Практично, од 2021. ће уместо 10.000 динара пензије пензионери добијати 600 динара више, 
док ће они са највећим примањима (изнад 100.000) имати повишицу од најмање 6.300 динара. 
Пензионери чија су месечна примања 35.000 динара треба да рачунају на повишицу од 2.100 
динара, а они са пензијама од 50.000 динара на повећање од 3.000. 
Пензије ће у наредној години расти по договореном моделу - швајцарској формули која 
подразумева усклађивање примања наших најстаријих грађана са 50 одсто инфлације и 50 
одсто раста просечне зараде. 
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Синдикати образовања позвали министра на озбиљан социјални 
дијалог 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Синдикати образовања позвали су министра просвете Бранка Ружића на хитан 

састанак о егзистенцијалним проблемима запослених у том сектору., 

У писму упућеном министру Синдикат образовања Србије, Синдикат радника у просвети 
Србије и ГСПРС Независност наводе да његов избор за минитсра указује на на значај 
образовања и тежину ресора који му је поверен. 
"Очекујемо од Вас хитан састанак са репрезентативним синдикатима, како би, у овим кризним 
временима, наставили са решавањем егзистенцијалних проблема запослених у образовању", 
наводе у писму синдикалци који изражавају уверење да је министар свестан тежине повећаног 
обима посла и одговорности запослених у образовању који су носиоци развоја у сваком 
друштву, због чега, како наводе, очекују озбиљан социјални дијалог. 
 
 

Посао има 563.752 Војвођана, 4.333 више него лане 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
У Србији у трећем кварталу ове године запослених је укупно било  2.224.842, што је 44.422, или 

два одсто, више у односу на исти квартал претходне године, објавио је Републички завод за 

статистику. 

Највише је било запослених у радном односу, 2.092.398, ван радног односа 66.906, док је 
регистрованих индивидуалних пољопривредника било 65.538. 
На посао је ишло 563.752  Војвођана, што је 12.793 више него у истом периоду лане, то јест за  
2,3 одсто. У поређењу с претходним кварталом, раст у Војводини је 0,8 одсто, или 4.333 радна 
места. 
Како је објавио РЗС, запошљавање је првенствено бележено у категорији запослености у 
радном односу, где је раст био 2,8 одсто у односу на исти квартал претходне године. 
Највећи раст запослености се и даље бележи у Београду и Војводини. Та два региона, иначе, 
имају више од 60 одсто укупно запослених, то јест 1,32 милион, док остали део Србије тек мало 
више од 900.000. 
Када је реч о секторима делатности, највише нових радника је запослено у прерађивачкој 
индустрији, затим грађевинарству, па трговини, поправци моторних возила, информисању и 
комуникацијама те саобраћају. 
Највећи пад, и то 7,4 одсто, бележи се код регистрованих пољопривредника, којих је 5.382 
мање него лане. 
Гледано по областима пољопривреда, шумарство и рибарство  запошљава 30.553, или 431 мање 
него лане. Рударство има 28.981, то јест бележи раст од 2.905 запослених гледајући стање 
прошле године у ово време. 
Прерађивачка индустрија има 47.098 запослених, то јест 14.513  радника више него лане. Од 
тога, највише је у прехрамбеној индустрији – 93.847 радника. Друга по снази у том сектору је 
производња металних производа, осим машина, где ради 53.809 радника, а трећа је 
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производња моторних возила и приколица, где је запослео 49.681радник, то јест 11.173 више 
него у исто време прошле године. 
У сектору снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има 24.681 радника. То је 1.206 
мање него 2019. године у ово време, то јест 4,7 одсто. 
Грађевинарство у односу на лане има девет одсто више запослених. У трећем кварталу било је 
117.739 грађевинара, то јест 9.727 више него прошле године. 
Јавни сектор од 598.944 запослена 

Јавни сектор је имао укупно 598.944 запослена, што је 1.694 мање него у претходном кварталу, 
или 303 мање него у истом периоду прошле године. У јавним државним предузећима је радило 
83.057 људи, то јест 67 мање него у претходном кварталу, или 172 мање него у исто време лане. 
Јавна локална предузећа су запошљавала 60.464 радника, то јест 351 више него у претходном 
кварталу, али 522 мање него у исто време прошле године. 
Администрација на нивоу државе и аутономне покрајине бројала је 133.447 радника, то јест 56 
мање него у претходна три месеца и 145 мање него лане. У локалној администрацији радило је 
27.930 људи. То је 197 више од претходног квартала, али 144  мање него лане. 
Трговаца на велико и мало и оних који поправљају моторна возила имамо 351.354, то јест 
9.025, или 2,6 одсто више него лане. 
Саобраћај и складиштење има 123.506 запослених, услуге смештаја и исхране 87.322, 
информисање и комуникације 74.706 радника, финансијске делатности и делатност осигурања 
43.626, пословање некретнинама 7.346, уметност, забава и рекреација 38.111… 
Државна управа и обавезно социјално осигурање има 158.425 запослених, у образовању ради 
147.999 људи, то јест 2.629 мање него у претходном кварталу, али 4.391 више него лане. 
Здравствена и социјална заштита има 156.021 запосленог, а то је 1.204 мање него лане. Од тога, 
у самом здравству ради 126.681 особа, што је 3 068 више него лане. 
 

 

 
 
 

Сеничић: Агенције отпуштају запослене, нема договора о полисама 
осигурања 
Аутор:Бета  

 

Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (YУТА) Александар Сеничић 
рекао је да је у подне почео састанак с представницима осигуравајућих кућа о продужењу 
полиса осигурања путовања, али да још није постигнут договор. 
Он је рекао да је у агенцијама и рент-а-кар службама радило око 7.500 људи, али је од марта 
отпуштено 4.000 људи. 
Комерцијални директор туристичке агенције "Плана турс", Милан Васић, рекао је да 99 одсто 
агенција ради иако не би смело, јер није постигнут договор о полисама осигурања путовања, 
али да су многе отпустиле знатан број радника. 
Туристичке агенције су у блокади од 1. октобра, када су истекле полисе осигурања путовања 
које су услов за лиценцу за рад. Већ месец дана агенције не могу да постигну договор са 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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осигуравајућих кућама о продужењу полиса јер су им цене превисоке: од 12.000 до 19.000 евра 
годишње и то уз неизвесност путовања због пандемије. 
"Агенције сада продају само појединачне услуге као што су превоз и смештај, али не и 
аранжмане, а и нема интересовања, осим нешто мало за Копаоник и Бугарску", рекао је Васић. 
Додао је да је његова агенција била принуђена да отпусти 13 од 27 запослених. 
Директор "Еуротурса" Милан Петковић рекао је да је посао "замро" и да је немогуће 
организовати програме за удаљене дестинације. 
"Продају се по мало путовања за Истанбул, Албанију, Охрид, Бугарску, Црну Гору и Босну. 
Понуда за полисе од 12.000 до 19.000 евра је прескупа, дупло већа него прошле године, а не зна 
се да ли ће бити посла", рекао је Петковић. 
Директор агенције "Сабра травел" Владимир Влахо рекао је да та агенција нема лиценцу и да 
не ради, али да и пре истека лиценце 1. октобра није било много посла. 
"Трошимо залихе и мораћемо да отпустимо раднике почетком децембра, чим истекне рок до 
када смо имали забрану смањења броја запослених јер смо добили помоћ државе", рекао је 
Влахо. 
Додао је да ће од 40 својих службеника задржати само пет-шест. 
Влахо је рекао да од 15. марта "само иду трошкови", а да ће 1. јануара 2021. године морати да 
плате одложене порезе и доприносе. 
Оценио је да мора да се нађе решење за осигуравајуће полисе, које су "укинуле право на рад" 
туристичким агенцијама, иако "право на рад гарантује Устав Србије". 
"Мора се мењати и Закон о раду, јер не може право на рад зависити од осигуравајућих кућа. 
Овакви услови пословања не постоје нигде на свету", рекао је Влахо. 
Туристичке агенције нису одустале од захтева за бесповратну државну новчану помоћ и чекају 
састанак с новом министарком трговине Татјаном Матић да би поновили тај захтев. 
 

 
Гости Н1: Надамо се да ће држава помоћи туристичком сектору да 
преживи 
Аутор:Н1 Београд  

 

Председник Националне асоцијације туристичких организација Србије (YУТА) Александар 
Сеничић и Бојана Банковић из Удружења туристичких водича надају се да ће сада када је 
формирана нова влада држава наћи начин да помогне туристичком сектору који је од почетка 
епидемије доживео смањење обима пословања за око 92 одсто, односно да ће доћи до 
задовољавајућег решења са новом министарком Татјаном Матић. Уколико се то не деси више 
од 4.000 радника у туристичком сектору, или више од 55 одсто од њиховог укупног броја остаће 
већ сада без посла. 
"Ближи се крај фискалне године, и мислим да ће министарство наћи начин да нам помогне, 
тиме би се спречио одлазак на биро многих у туристичком сектору. Ми водичи када би добили 
помоћ, могли би да уплатимо себи порезе и доприносе, као што смо радили до сада... Тиме би 
био дат јако леп сигнал државе да се исплати да се ради поштено, сви они који су редовно 
исплаћивали порезе и доприносе, били би испоштовани", казала је Банковић у Новом дану на 
ТВ Н1 и додала да су прошле седмице упутили допис новој министарки и да очекују одговор. 
"Држава мора да нађе начин да помогне, не очекујемо да то ради у наредној години, две или 
три, али да се нађе неко решење. Не смемо да заборавимо да се овде не ради само о 
туристичким агенцијама, већ и о новцу грађана Србије који је уплаћен у туристичке агенције. 
Морамо да пронађемо начин да се тај новац заштити. Ако почну да пропадају туристичке 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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агенције то ће бити веома тешко", истиче Сеничић и додаје да је до сада отказано 120.000 
путовања за 300.000 путника. 
Наводи да су заменски ваучери, што је решење које су покренуле саме агенције, а 
Министарство га прихватило, "само одлагање обавеза туристичких агенција да те обавезе 
испуне или да врате новац до 1. јануара 2022". 
Он понавља да су највећи проблем банкарске гаранције, односно њихова висина. 
"Висина банкарских гаранција од 200 до 400 хиљада евра је недостижан износ за већину 
туристичких агенција. Ти износи осигурања који су уведени почетком ове године су 
нерационални, то су највећи износи у Европи. Ни у Немачкој немате минималну полису 
осигурања од 200 до 400 хиљада евра", указује Сеничић. 
"Три осигруавајуће куће су се укључиле, нашле реосигурање ван Србије и по ригорозним 
условима спровеле анкету са туристичким аенцијама и полисе понудиле за само десетак њих, 
са паушалним износима у трајању од годину дана. Такав начин осигурања када немамо посла и 
не знамо да ли ћемо га имати наредних месеци није добар. Агенције генерално немају новца, и 
очекивати да уплате толике суме унапред кад не знају да ли ће имати посла није реално", 
додаје он. 
Сеничић: Идеално решење - модел плаћања по промету 

Сеничић каже да су наставили преговоре са неким осигуравачима и да се нада да ће "данас, 
сутра, најкасније до среде имати прелазно решење, у смислу продужења постојећих полиса на 
три месеца, под бољим условима него што су сада понуђени, а да онда од следеће године 
нађемо модел плаћања по промету, јер докле год немате промета нема ни ризика за 
осигуравача и било би потпуно логично да и они покажу добру вољу и тако решимо овај 
проблем". 
"Идеално решење је да се унапред уплати нека мања сума, а да се остатак премије исплаћује по 
оствареном промету", закључује Сеничић. 
На питање да ли се запослени у туристичком сектору осећају као да су жртвовани, Банковић 
потврђује и додаје да су туристички водичи завршили сезону у ово време прошле године, и да 
многи од њих не раде годину дана, као и да до сада нису добили помоћ. 
"Ми до сада нисмо добили никакву помоћ, надамо се да ће бити направљен посебан пакет за 
туризам и да ће је и водичи добити", каже Банковић. 
"Кад све ово прође, а то ће се сигурно десити... у том тренутку ће људи бити жељни путовања, и 
ако ви жртвујете целу једну грану, после неће имати ко да ради тај посао. Питање је да ли се та 
жртва исплати, и да ли ћемо када дође пролеће имати времена да обучимо нове колеге", указује 
она. 
"Ми се заиста надамо да ћемо бити препознати (од државе)", додаје Сеничић. 
Позив за учешће у емисији упућен је и новој министарки туризма Татјани Матић, али она због 
обавеза није могла да се одазове. 
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НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ У ЕВРОПИ: Председник Вучић саопштио - 

Србија имала пад БДП у трећем кварталу од 1.3 одсто  
Извор:Танјуг 
 
ПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић пренео је данас новинарима да је Србија, према 

најновијој флеш прогнози, имала пад БДП-а у трећем кварталу од 1,3 одсто, што је тренутно 

најбољи резутлат у Европи.  

Каже да се чекају подаци за још неке земље, али да ћемо свакако бити први или други по расту 
од минус 1,3 одсто у односу на исти квартал прошле године. 
Са друге стране, имали смо у трећем кварталу раст БДП-а у односу на други квартал ове године 
од 11 одсто, додао је Вучић. 
Председник напомиње да се многе земље у Европи хвале растом у односу на други квартал, али 
да је тако зато што су имале велики раст зато што им је други квартал био веома лош. 
Подаци за трећи квартал су позитивне вести, додао је Вучић и истакао да сада свакако можемо 
да тврдимо да ће Србија имати највећи раст БДП-а за целу 2020. у Европи. 
 

 

 

Три синдиката образовања траже састанак с министром просвете 
Пише: Бета 
 
Представници три репрезентативна синдиката образовања затражили су данас састанак с 
министром просвете Бранком Ружићем, како би решили егзистенцијалне проблеме запослених 
у том сектору. 
„Верујемо да сте свесни тежине повећаног обима посла и одговорности запослених у 
образовању који су носиоци развоја у сваком друштву и очекујемо озбиљан социјални дијалог“, 
наводи се у допису синдиката министру просвете. 
Допис су потписали Синдикат образовања Србије, Синдикат радника у просвети Србије и 
ГСПРС Независност. 
 
 

Самостални синдикат у Крагујевцу: Да се заустави запошљавање 
комуналаца преко агенција 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Председништво Савеза самосталних синдиката Крагујевца тражи  да се одмах престане са 
запошљавањем радника у градском комуналном сектору, путем агенција за изнајмљивање 
радника и да се са тим радницима успостави радни однос у предузећу у коме раде, наводи се у 
данашњем саопштењу за јавност најмногољудније синдикалне асоцијације у Шумадији. 
Руководство крагујевачког Самосталног синдиката поручило је данас јавности да је  спремно да 
се,  заједно са другим синдикатима “који нису вођени  из партијских канцеларија“, супротстави 
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даљем неаргументованом смањивању броја радника у комуналном сектору, користећи све 
расположиве синдикалне методе. 
– Запошљавањем радника у комуналном сектору путем агенција за изнајмљивање радника, не 
штеди се новац Крагујевчана, већ се, напротив, троши у износима већим од потребног, и то 
тако што  провизије агенцијама иду из џепова Крагујевчана, тврде у Савезу самосталних 
синдиката Крагујевца у саопштењу које је потписао лидер те организације Југослав Ристић. 
Изнајмљивање радника, сматрају синдикалци, у супротности је са уставним начелом из члана 
1. Устава Републике Србије, којим се Србија дефинише као држава социјалне правде. 
Посебно је неприхватљиво, истичу, да раднике изнајмљују државана предузећа  или предузећа 
која су у власништву града Крагујевца. 
Тиме се, наводе, и потврђује неоправданост недавног великог смањења броја запослених у 
крагујевачким комуналним предузећима, јер без стотина додатних радника ова предузећа  нису 
способна да обаве основне функције. 
– Позивамо доносиоце ових одлука да обавесте крагуејвачку јавност, колико Крагујевчане 
кошта изнајмљивање радника и шта је сврха таквих поступака. 
Одустајањем од запошљавања преко агенција за изнајмљивање радника у комуналном сектору, 
показали би сте да сте на страни радника Крагујевца. 
Крагујевац нема више раднике за експериментисање, свеже научених, либералним мантрама 
оптерећених људи, поручују крагујевачки синдикалци. 
Подсетимо да синдикати крагујевачког ЈКП “Водовод и канализација” имају сазнања да је, 
према рачуници актуелне градске власти, чак 240 од око 518 запослених у том предузећу – 
прекобројно. 
У синдикатима “Водовода” тврде, пак, да у том предузећу нема вишка, него да има мањка 
радника, те да ће у случају новог отпуштања запослених, водоснабдевање Крагујевца да буде 
доведено у питање. 
 

 
Нова отпуштања у ваљевској војној фабрици 
Пише: Зоран Радовановић 

 
На платном списку Крушика је од данас, првог радног дана у новембру, 30-так радника мање. 
Толико их се, наиме, уочи минулог викенда “раздужило” у фабричкој кадровској служби, 
пошто им уговори о раду нису продужени. 
Крајем септембра без посла у ваљевској фабрици остало је 20-так радника, и то оних којима је 
остало до две године до пензије, те ће мировину да дочекају на евиденцији Националне службе 
за запошљавање, уз одговараћу ‘апанажу”, што није случај са 30-так њихових колега који су без 
посла од данас, као ни са оних 80 ваљевских “оружара” којима уговори о раду нису продужени 
крајем јула и августа, и од којих је већина, осим неколицине које је преузело Горење, остали на 
“белом хлебу”. 
Сазнаје се да су неки од њих “пресавили табак” и тужили фабрику, јер сматрају да су им 
уговори о ради раскинути противно важећим законским прописима, чега је, сматрају наши 
извори у ваљевској фабрици, заиста и било, те није немогуће да ће неки од прекобројних у 
догледно време да се врате у предузеће. 
С тим у вези наводи се да уговори нису продужавани и радницима који су више од две године 
провели на једном радном месту у фабрци, чиме аутоматски стичу законско право на 
заснивање радног односа… Како год, од краја јула до данас, у Крушику је без посла остало око 
130 производних радника, а до краја године из те фабрике ће готово извесно, сазнаје наш лист, 
бити отпуштено још неколико десетина прекобројних, те се очекује да ће Крушик у наредну 
годину да уђе са нешто мање од 3.000 запослених трудбеника. 
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Представници запослених кажу да “некакви критеријуми за отпушатање прекобројних постоје, 
те да без посла махом остају радници који су на дугим боловањима, затим они који крше радну 
дисциплине, као и они којуи су ухваћени да пију на послу”. 
Од јула до данас, без посла остајали и супружници и самохране мајке, против којих никада 
нису подношене дисциплинске пријаве… 
Подсетимо да је у Крушику, од почетка 2015. до краја 2018., запошљјно чак близу 2.000 нових 
рдника. 
Највећи број њих, према информацији фабричких синдиката, у Крушик је дошао из Уба, 
Мионоице, Лајковца и других места западне Србије коју политички контролише председник 
Извршног одбора Српске напредне странке Дарко Глишић, који је и кум председника Србије 
Александра Вучића. 
Активсити СНС у ваљевскуј фабрику довођени су и из других места широм Србије, од Ниша, 
преко Инђије до Бајине Баште. Ваљевски синдикалци тврде да су у Крушик, посредством СНС-
а, “довођени чобани и људи из пластеника”, који фабрику до тада нису ни видели. 
Како за многе од њих није било одговарајућег посла, или су били практично неупотребљиви ,то 
су радно време махом роводили и проводе по гардеробама и таванима фабричких погона, па су 
им стари Крушикови радници наденули кокективни надимак – “таванаши” 
Та армија новопримљених и практично непотребних радника, који су фабрици наносили штету 
и енормним, неретко и “надуваним” путним трошковима, и сумњиви пословни аранжмани, 
односно продаја мина и других Крушикових производа привилегованим трговцима оружја, 
фирми ГИМ; Слободану Тешићу и компанији Интернешенел голден група, из Абу Дабија, 
испод цене, најозбилније су у минулих неколико година угрозили пословање Крушика, чији су 
дугови и губици достигли више десетина милиона евра. 
 
 

У експлозији у Крушику страдао радник, други у тешком стању 
Пише: Зоран Радовановић/Бета 

 
На пологину ваљевског Крушика “Бегове воде” данас пре подне погинуо је инжењер фабричког 
Развоја Мирослав Мире Јовановић који је, како сазнајемо, страдао приликом испаљивања 
противоклопне ракете “Маљутка”. 
У истом инциденту тешко је повређен радник Главне технилчке контроле “Крушика” М.П, који 
је пребачен у ваљевску болницу, где је хоспитализован. 
Синдикална упозорења о безбедности на раду 

Министарство одбране потврдило је да је данас погинуо радник Крушика М.Ј, а да је његов 
колега М.П повређен “током реализације радних задатака Холдинг компаније Крушик на 
бојевој глави на полигону “Беле воде” у селу Златарић код Ваљева. 
На полгону “Беле воде” који се налази на пет-шест километара од Ваљева, на путу према 
Лозници, данас је, према сазнањима нашег листа ,приликом испаљивања ракете “Маљутка” 
(служи за рушење бункера и других утврђења, те гађање тенкова) поновимо, погинуо 
машински инжењер Мирослав Мире Јовановић који је, тврде наши извори у Крушику, словио 
за једног од водећих стручњака фабричког Развоја. 
У синдикатима Крушика кажу да су у више наврата захтевали да се у тој фабрици појачају мере 
безбедности и заштите на раду запослених. Одговора, међутим, како тврде, није било. 
Инспекција Министарства одбране и други надлежни органи треба да утврде околности 
данашњег инцидента, са смртним исходом, на пологону “Бегове воде”. 

https://www.danas.rs/drustvo/sloga-trazimo-smenu-i-odgovornost-u-krusiku-zbog-tragedije/
https://www.danas.rs/drustvo/sloga-trazimo-smenu-i-odgovornost-u-krusiku-zbog-tragedije/
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Вучић: То су техничке ствари које ће се увек дешавати у фабрикама оружја 

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је до експлозије у којој је данас погунио 
радник ваљевског Крушика дошло услед „техничких ствари“ које се по његовим речима, 
„дешавају у фабрикама оружја и увек ће се дешавати“, пише Бета. 
„Нисмо на седници Владе имали нових информација, чим сам чуо шта се десило тражио сам 
извештаје надлежних служби и тек их очекујем. Могао бих да вам препричам шта се догодило, 
на маљутку (ракету) је требало привезати жице али је очигледно ту дошло до неке грешке“, 
казао је председник Србије после седнице Владе на којој је био. 
Изразио је саучешће породици страдалог радника Крушика и додао да је уверен да ће се 
установити конкретна одговорност за погибију. 
 
 

Поново умањење пензија за раднике који су отишли из фабрика по 
социјалном програму ‘опција пет’ 
Пише: Бета 
 
Радници који су напустили фабрике у оквиру опције социјалног програма „Пет година до 
пензије“ поново ће морати да плаћају казнене поене, ако поред година стажа не испуне и 
старосни услов за пензионисање. 
У Удружењу „Опција пет“ из Крагујевца агенцији Бета је речено да је закључком на последњој 
седници техничке владе у октобру укинута одлука из марта 2016. године којом је овим 
радницима призната пензија без умањења. 
Председник Удружења „Опција пет“ Александар Петровић је рекао да то значи да се поново 
уводи умањење пензија до максимално 20,4 одсто. 
„Ми смо оваквим закључком техничке владе затечени, изненађени, будући да је то велики 
ударац на наш буџет. То значи да ће у нашем удружењу, на пример, људи имати месечно 
умањење пензије од 2.500 динара до највише 7.500 динара, колико има пензионисани 
‘Заставин’ директор“, рекао је Петровић. 
По опцији социјалног програма „Пет година до пензије“ око 6.300 радника је напустило велика 
предузећа у Србији, међу којима је и 1.300 „Заставиних“ радника из Крагујевца. 
Према речима Петровића, та опција социјалног програма гарантовала је пуне пензије када се 
стекне први услов за пензионисање, али је по Закону о ПИО из 2015. године уведено умањење 
радницима који су стекли услов само по основу радног стажа, а не и година старости. 
По опцији пет социјалног програма, радници се налазе на евиденцији Националне службе за 
запошљавање (НСЗ), где примају накнаду, док не испуне први услов за одлазак у пензију, а то 
је за већину радни стаж будући да су рано почели да раде. 
Петровић је рекао да су се радници из „Опције пет“ у Србији изборили, после годину и по дана 
протеста и преговора, да у марту 2016. године, како каже, пред изборе, Влада донесе закључак 
којим се признаје разлика до пуног износа пензије, те су наставили да је примају без умањења 
све до септембра 2020. године. 
Петровић је рекао да су поводом последњег закључка владе добили објашњење од помоћника 
министра за рад Зорана Милошевића да је донета таква одлука јер су судови почели да доносе 
пресуде по пријавама радника из других опција социјалног програма који такође траже пуне 
пензије. 
Он каже да им је речено да су такве пријаве почеле да се подносе у Крагујевцу, а да су пресуде у 
корист радника донете у Ужицу. 
„То је изговор за мале бебе“, рекао је Петровић и додао да ће Главни одбор Удружења „Опција 
пет“ данас одлучити како ће да реагује поводом поновног увођења казнених поена. 
 

https://www.danas.rs/politika/vucic-drzava-u-sve-tezoj-situaciji-i-bolnice-sve-punije/


14 

 

 
 

Десет хиљада за медицинаре у Србији – помоћ или милостиња 
Извор:НоваС 

 

До краја године сви здравствени радници добиће једнократну помоћ од 10. 000 динара, обећао 
је прошле недеље председник државе. И не само то, најављује од јануара и повећање плата. 
Због тога неки су у здравству задовољни, али има и оних који мисле да је могло другачије. Шта 
о томе мисле председник Синдиката лекара и фармацеута Раде Панић, в.д. директора 
Института за јавно здравље Крагујевац Др Драган Васиљевић и уредник економије у листу 
"Данас" Александар Милошевић погледајте у прилогу Наташе Јовановић у емисији "Међу 
нама".  
Свака помоћ је добродошла, кажу здравствени радници, али напомињу да ће исту помоћ 
добити и они који су радили у ковид систему и они који нису. 
“Они штите немедицинске раднике. Поново ће се направити једна неправедна расподела, 
10.000 ће добити сви иако велики број њих не долази у сусрет са ковид пацијентима”, сматра 
председник Синдиката лекара и фармацеута Раде Панић. 
Према његовом мишљењу, власт је поново показала да је неправедна да би учинила онима са 
којима сарађује, а то су два најбројнија синдиката. 
У Институтима за јавно здравље, који су од марта једнако допринели у борби са ковидом, 
плаше се да награду неће примити, јер се њихове институције не финансирају 100 одсто из 
буџета већ само 30 одсто, док остатак зарађују на тржишту. ПЦР тестирања такође су радиле и 
лабораторије које не припадају здравственом систему, попут ветеринарских института, Завода 
за биоциде, Мединских факултета. 
В.д. директора Института за јавно здравље Крагујевац др Драган Васиљевић напомиње да ако 
здравствени радници добијају по 10.000 динара, што је феноменално и што му је драго да их 
награде, и ове друге лабораторије треба да буду награђене иако нису при Министарству 
здравља. 
Десет хиљада динара није велика награда за оне који свакодневно ризикују своје животе, а није 
ни превелик издатак за државу, каже Александар Милошевић уредник економије у дневном 
листу “Данас”. 
“По човеку на 120.000 радника то је око 10 милиона евра. Када узмете да ће држави да се врати 
отприлике милион до два милиона евра кроз ПДВ, то је нето ефекат 8,9 милиона за државу”, 
каже Милошевић. 
Кључно је, додаје, колико ће бити њхово повећање плата наредне године. 
“То је онај трајни приход који ће они остварити сваког месеца, е ту ћемо онда видети шта 
држава мисли”, истиче Милошевић. 
Последње повећање плате здравственим радницима било је новембра прошле године када су 
лекари добили 10 одсто, а медицинске сестре 15 одсто. У мају ове године обећан им је тзв. ковид 
додатак за који тврде да је, такође, била једнократна помоћ. 
“Уколико њима сада на пример у јануару буде повећано 10 одсто, а то заправо буде повећање 
обећано у мају онда то није ништа. Дакле мора бити на 10 одсто из маја, а и на 15 одсто од 
новембра, е то би тек било право повећање”, сматра Милошевић. 
Панић сумња да ће се ишта од тога десити осим можда да тих 10 одсто пређе у сталну 
повишицу. 
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“Плашим се да се неће десити, да су то само новогодишња обећања, односно константна прича 
која је присутна у току предизборне кампање која не престаје”, рекао је председник СЛФ. 
Све који раде у ковид систему требало би на неки начин стимулисати и др Васиљевић има 
конструктиван предлог. 
“Дошао сам до закључка да би сви у ковид систему могли да добијају око 1.200 динара, колико 
ко пута ради толико динара добије и сви ће знати на чему су и шта су и ту нема разлике”, 
предложио је Васиљевић. 
“Знате кад неко добије, а неко не добије, ту буде проблем, жао им је што они гину а нису 
добили. Кад је већ тако ајте 1.000, 1.200 динара или колико Министарство финансија процени, 
а биће задовољни и гинуће још више после тога”, додаје он. 
Сваки дан у скафандеру је претежак. Биће их још много, а осим новчаних награда из Синдиката 
лекара и фармацеута опомињу да би волели да увек имају и довољно заштитне опреме. 
 

 


