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О СЕКЦИЈИ ЖЕНА

Секција жена Савеза самосталних синдиката Србије формирана је
2007. године као облик деловања Савеза самосталних синдиката Србије. 

У оквиру свог делокруга, Секција жена спроводи активности на осна-
живању жена, већој видљивости и заступљености у синдикалним органима,
родној једнакости, једнакости при запошљавању, заштити женских права,
заштити права материнства, забрани дискриминације. 

Од свог формирања Секција жена СССС уз подршку SOLIDAR Suis-
se/Swiss Labour Assistance SLA-Kancelarije u Srbiji издала је четири брошу-
ре: „Жене у радном и социјалном законодавству” – др Рајко Косановић, „
Неформална економија у Републици Србији ” – студија случаја Врање – мр
Сања Пауновић, „Достојанствен рад” – др Рајко Косановић, мр Сања Па-
уновић, Дивна Вујасиновић Дучић, и „Жене за чијим радом је престала по-
треба” – Зорица Савић Николић, Дамјанка Станковић, Татјана Пудло Ста-
нимировић, Евица Јеремић, Мирјана Стојковић. 

Секција жена СССС је чланица Женске мреже Mеђународне конфеде-
рације синдиката - MKС, Женске мреже Паневропског регионалног већа -
ПEРK. Припада подрегиону Jугоисточне Eвропе женске мреже ПEРK-а.
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WOMEN SECTION

CATUS Women Section was formed in 2007 as a body of the CATUS.
Within its activities Women Section works on strengthening women, higher

level of transparency and representation in trade union bodies, gender equality,
equality in employment, protection of women’s rights, protection of maternity
rights, and prohibition of discrimination. 

Since its foundation CATUS Women Section, in cooperation with SOLI-
DAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA-office in Serbia, published four
brochures: ‘Women in labour and social legislation’ –Rajko Kosanović PhD,
‘Informal economy in the Republic of Serbia’ – Vranje study case –Sanja
Paunović MA, ‘Decent Work’ - Rajko Kosanović PhD, Sanja Paunović MA,
Divna Vujasinović Ducić and ‘Women whose work is no longer needed’ –Zo-
rica Savić Nikolić, Damjanka Stanković, Tatjana Pudlo Stanimirović, Evica
Jeremić, Mirjana Stojković. 

CATUS Women Section is the member of the International Trade Union
Confederation (ITUC) Women Network, Pan-European Regional Council
(PERC) Women Network. It also belongs to the PERC SEE Sub-regional Wo-
men Network. 
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ПРЕДГОВОР

Публикација „Социјални положај жена и злостављање на раду’’ из-
рађена је у оквиру пројекта’’Социјални статус жена и утицај мобинга
и његове учесталости у пословном животу и улога синдиката у унапре-
ђењу положаја најугроженијих социјaлних категорија жена”, који реа-
лизује Секција жена Савеза самосталних синдиката Србије у сарадњи
са SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA-Kancelarija u Srbiji. 

Резултати и закључци представљени у публикацији добијени су на
основу анализе одговора анкетираних жена. Анкета је спроведена у
априлу и мају 2011. године у 12 градова и општина Србије (Жабаљ, Сен-
та, Бечеј, Врбас, Суботица, Ваљево, Нови Пазар, Мајданпек са Кладо-
вом и Неготином, Бор са Бољевцом, Крушевац, Београд и Врање) и обу-
хватила је узорак од 976 жена од 19 до 62 године. Први део анкете од-
носио се на социјални статус и садржао је 9 питања, а други део о зло-
стављању на раду, имајући у виду да су жене најчешће жртве мобинга
и да је Закон о спречавању злостављања на раду усвојен 4. септембра
2010. године.

Анкета, добијени резултати и њена анализа, представљају кључну
активност Пројекта, на основу које ће у даљим фазама активности би-
ти започета јавна расправа и дебата о резултатима у форми трибина
у више градова. 
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PREFACE

Publication ‘Women’s social status and mobbing’ was created within the
project ‘Women’s social status, the influence of mobbing and its frequency in
business life and the trade union role in promoting the position of most vulne-
rable social categories of women’, which is being realised by the Women’s Sec-
tion of the Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia (CATUS) in
the cooperation with SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA- Office in
Serbia. 

Results and conclusions presented in the publication were obtained on the
basis of analyzed answers given by polled women. The poll was carried in April
and May 2011 in 12 cities and municipalities of Serbia (Žabalj, Senta, Bečej,
Vrbas, Subotica, Valjevo, Novi Pazar, Majdanpek with Kladovo and Negotin,
Bor with Boljevac, Kruševac, Belgrade and Vranje) and encompassed the sam-
ple of 976 women aged between 19 and 62. The first part of the poll referred to
the social status and included 9 questions, while the second one dealt with the
mobbing, having in mind that women are most common victims and the Mob-
bing Prevention Law was adopted on September 4, 2010. 

The poll, obtained results and analysis represent the key activity in the Pro-
ject which would serve in the future as the basis for public discussion and de-
bate about results organized as platforms in various cities. 
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УВОД

Забрањен је било који вид злостављања на раду и у вези са радом,
као и злоупотреба права на заштиту од злостављања (Закон о
спречавању злостављања на раду, члан 5.)

У протеклих двадесет година жене у Србији су прошле кроз нимало
лак период пун турбуленција и изазова. Последице реформи система, тран-
зиције и реструктурирања привреде жене су осетиле на својој кожи. Поред
велике несигурности радног места, великог броја жена које су остале без
посла и других проблема које погађају све грађане Србије као земље у
транзицији, али у одређеним случајевима нарочито и изразито жене, посто-
је и друге потешкоће и непријатности које не омогућавају женама досто-
јанствен рад. 

У Србији, према подацима Републичког завода за статистику са попи-
са из 2002. године, обрађеним на основу усвојене и опште прихваћене ме-
тодологије, има 7.498.001 становник, од чега су жене заступљене са
51,37% одосно, бројчано, 3.852.071. становница наше државе. Проценат
жена у укупној популацији у градовима и областима обухваћеним анкетом,
креће се у распону од 50,26 % у Врању до 52,55 % у граду Београду.

Методологија којом се користи РЗС, као радно активно становништво
познаје категорију старосне доби од 15 па до 64 године, обрађени подаци,
дају следеће резултате: у Србији има (према истом времену узимања пода-
така – попис 2002.г.) 5.032.805 радно актиних становника од чега је жена
2.538.086 или 50,42 %. Приметно је да се тренд тзв. већине женске попу-
лације и по питању активног радног контигента и у овом случају одрaжава
и креће се у распону од 49,20% у Врању па до 52,33% у граду Београду. 

Реална запосленост, сагледана је у правним лицима (приврeдним дру-
штвима, предузећима, задругама, установама и организацијама) на основу
редовног полугодишњег извештаја и путем Анкете за допуну полугоди-
шњег извештаја о запосленима и зарадама запослених а подаци о приват-
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ним предузетницима добијени су прикупљањем извештаја од РЗЗО. Према
тако добијеним подацима (који не обухватјау податке о запосленима у Ми-
нистарству одбране и Министарству унутрашњих послова) у Србији у
марту 2011. године, има 1.754.691 запослен од чега су 806.722 жене или
45,98%. Проценат заступљености женске популације у укупном броју за-
послених по општинама и градовима у којима је анкета спровођена, креће
се у распону од 39,59% у регији Мајданпека, Кладова и Неготина па до,
највише, 49,26% у Граду Београду.

Компарацијом података о броју становника и радно активном станов-
ништву у Србији, долази се до приближно једнаког а са друге стране до
евидентно “већинског” учешћа женске популације у укупном броју, док се
код података о реалној запослености уочава негативан тренд, односно жен-
ска популација је у свим анкетираним срединама заступљена са мање од
50% у укупном броју запослених. 

Овакав негативан тренд може бити узрокован увреженим мишљењима
у погледу фаворизовања одређеног пола при запошљавању, али и Законом
о раду уведеном позитивном дискриминацијом која постоји у одређеним
случајевима посебне заштите и помоћи одређеним категоријама запосле-
них, али и у случајевима када су одређена лична својства предуслов за оба-
вљање посла (нпр. рударски послови па се тако може образложити низак
проценат запослености женске популације у рударским подручјима, каква
су Мајдапек, Бор.... где и имамо најнижи проценат запослености жена пре-
ма статистичким показатељима).

Осим оваквих, чисто статистичких показатеља, овом анкетом обухва-
ћен је и сегмент злостављања на раду, чему је посвећена посебна пажња у
анализама спроведене анкете.
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ЖАБАЉ

Жабаљска општина се налази у Јужнобачком округу, у Шајкашкој обла-
сти, а чине је четири насељена места: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.
У општини живи око 27.513 становника.

Подручје општине обухвата територију од 400 кмІ и налази се у самом
центру Војводине. Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србо-
бран, Темерин, Нови Сад и Тител, а на источној страни, у Банату, суседне оп-
штине су Нови Бечеј и Зрењанин.

Најзначајније привредне делатности у општини су: пољопривреда, сао-
браћај, прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало.
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СТАНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

50,4% - жене

49,6% - мушкарци

43 године
(у анкети су учествовале
жене од 23 -62 године)

ЗАПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

43,60% (1.680) 
– запослене жене 

56,40% (2.173) 
– запослени мушкарци

85% - удате 

10% - неудате

5% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

59% - супруг је запослен

41% - супруг је незапослен 

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,74. Просечан број деце

3,95. Просечан број чланова домаћинства

75% - решено 
стамбено питање

25% - нерешено 
стамбено питање

I – 
II – 
III – 6%
IV – 41%
V - 6%
VI – 35%
VII –12%
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8. Тренутни радни статус

90% - ради на неодређено

10% - ради на одређено

10. Постојање синдиката у фирми где раде

79% - постоји синдикат

21% - не постоји синдикат

11. Чланство у синдикату

87% - чланице синдиката

13% - нису чланице 
синдиката

23.739,00 динара
(зараде се крећу од
5.000,00 до 55.000,00 дин)

9. Просечна висина месечне зараде 
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

17% - пријавиле 
злостављање на
раду синдикату

83% - нису пријавиле зло-
стављање на раду
синдикату

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој Институцији

33% - доживеле 
злостављање на раду

67% - нису доживеле зло-
стављање на раду

100% - није пријавило 
злостављње инспекцији
или некој другој
институцији
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању у околини

50% - реаговало се на
злостављање

50% - није се реаговало 

17. Подложност злостављању младих жена и жена 
преко 50 година старости

42% - има сазнања 
о злостављању
у својој околини

58% - нема сазнања

21% - сматра да су 
подложније злостављању
младе жене и жене преко
50 година старости

79% - сматра да нису 
подложније 
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19. Сазнање о именовању посредника

18. Сазнање о усвојеном закону

31% - зна које лице 
је у предузећу
одређено за посредника

69% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у КУ

90% - упознато са 
усвајањем Закона 
о спречавању
злостављња на раду

10% - није упознато

100% - нису у одредбама
KУ заштићене жене 
преко 50 година старости 
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински
поступак у току 
радног односа
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СЕНТА

Сента је град и седиште истоимене општине на обалама реке Тисе у Се-
вернобанатском округу Војводине односно Србије. Град се простире на ско-
ро 294 км2 има око 20.363, док општина Сента има око 25.619 становника (по
подацима из 2002. године). Сента је, истовремено, највеће насеље у Србији у
коме је већинско становништво – Мађари.

Подручје општине обухвата насељена места: Горњи Брег, Торњош , Кеви
и Богараш. 

Поред пољопривреде у Сенти су се током времена развијали трговина, за-
нати и прехрамбена индустрија. Раскршће путева, погодне везе са Суботицом,
Новим Садом и Зрењанином чине Сенту привлачнијим местом у овом делу
Војводине. У развоју привреде значајно место има агро-индустријски комби-
нат. Сента са околином је највећи расадник ружа у Србији.

Процентуално изражено, структура привреде Сенте према делатностима
изгледа овако:

1. Kомуналне, друштвене и личне услуге 3%
2. Oбразовање 1%
3. Послови са некретнинама-изнајмљивање 10%
4. Финансијско посредовање 2%
5. Саобраћај, складиштење и везе 8%
6. Здравствени и социјални рад 1%
7. Хотели и ресторани 6%
8. Трговина на велико и мало, оправке 42%
9. Грађевинарство 5%
10. Производња ел. енергије, воде и гаса 1%
11. Прерађивачка индустрија 17%
12. Пољопривреда, шумарство и водопривреда 4%
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СТАНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51,1% - жене

48,9% - мушкарци

36 година (У анкети су
учествовале жене од 21 
до 55 година старости)

ЗАПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус 

1. Просечна старост испитаница

44,30% - запослене жене 

55,70% - запослени 
мушкараци 

77% - удате

18% - неудате

5% - биле у браку
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3. Запосленост супруга

35% - запослен супруг

65% - незапослен супруг 

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

24. Просечан број деце

3,65. Просечан број чланова домаћинства

86% - решено 
стамбено питање

14% - нема решено
стамбено питање

I - 
II - 
III - 
IV – 44%
V - 
VI – 25%
VII -31%
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8. Тренутни радни статус

81% - запослене 
на неодређено

14% - запослене 
на одређено

5% - незапослене

10. Постојање синдиката

86% - постоји синдикат

14% - не постоји синдикат

11. Чланство у синдикату

94% - чланице синдиката

6% - нису чланице 
синдиката

37.650,00 динара (зараде
се крећу од 18.000,00 до
60.000,00 динара)

9. Висина месечне зараде - просек
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

100% - нису пријавиле
злостављање синдикату

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

40% - доживеле 
злостављање на раду

60% - нису доживеле 
злостављање на раду

100% - нису су се 
обратиле инспекцији или
било којој другој 
институцији
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању на раду у окружењу

14% - реаговало се 
на злостављање на раду

86% - није нико реаговао
на злостављање 

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена 
преко 50 година старости

68% - нема сазнања 
о злостављању у
свом окружењу

32% - има сазнања

50% - сматра да нису 
подложније злостављању
младе жене и жене преко
50 година старости

50% - сматра да 
су подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

82% - зна које лице је 
у предузећу одређено за
посредника

18% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама KУ

100% - упознато 
са усвајањем 
Закона о спречавању
злостављања на раду

17% - заштићене су 
у одредбама KУ жене
преко 50 година старости
83% - нису заштићене 
жене
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински поступак 
у току радног односа
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БЕЧЕЈ

На десној обали Тисе је од давнина велико насеље, град панонског типа,
један од највећих у Потисју, привредно, друштвено и културно средиште овог
дела Војводине - Бечеј. Бечеј је на погодном географском положају, на раскр-
шћу железничких и друмских путева, на вештачким каналима и реци Тиси. 

У општини Бечеј су: Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Радичевић и
насеље Милешево. 

Према попису из 2002. Бечеј је имао 25.774 становника, док је цела оп-
штина имала 40.987 становника. 

У општини је најразвијенија пољопривреда. Највеће организације су по-
љопривредно-индустријски комбинат и металска индустрија. У околини Бече-
ја су богата ловишта и позната излетишта, чарде на Тиси, а у самом граду је
Бечејска бања (1904) - Центар за рехабилитацију.

Град и општина Бечеј свој развој највише дугују типичним равничарским
богатствима: плодној земљи, водном фонду, земном гасу и изворима термал-
не воде. Отуда је пољопривреда (на 44.000 ha изузетно квалитетне земље) за-
узела прво место у привредном успону општине Бечеј. Као логична последи-
ца природних и социо-културних потенцијала развијен је агроиндустријски
комплекс који чини темељ укупне индустријске производње. Ту се првенстве-
но мисли на ПИК Бечеј (Пољопривредно- индустријски комбинат), који се
осим ратарстава и сточарства бави и прерадом поврћа и воћа у својој радној
јединици „Флора-Бечеј“, дорадом семена, а као посебно предузеће се издвоји-
ла „Пивара Бечеј“. Прерадом метала се бави некада чувена фабрика аутомо-
билских делова и опреме „Фадип“, дрвета фабрика намештаја „8. октобар“, со-
је надалеко чувена фабрика „Сојапротеин“. Ту су и фабрика сточне хране „Бе-
чејка“, фабрика грађевинског материјала „Фит“ и Фабрика четки Тиса. Поред
скоро свих грана привреде развијено је и грађевинарство, а постоји и дуга тра-
диција занатства. Трговина, као једна од најстаријих људских делатности, пра-
ти привреду у њеном развоју и утиче на општу динамику протока робе и ка-
питала, што се и одражава кроз заинтересованост најзначајнијих банака да бу-
ду присутне на овом подручју.



30 Дивна Вујасиновић Дучић • Славиша Радуловић

СТАНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51% - жене

49% -мушкарци

44 година
(у анкети су учествовале
жене од 26 до 53 године)

ЗАПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

40,20% - запослене жене

59,80% - запослени 
мушкарци

70% - удате

20% - неудате

10% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

64% - запослен супруг

36% - незапослен супруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,94. Просечан број деце

3,25. Просечан број чланова домаћинства

95% - има решено 
стамбено питање

5% - нема решено стамбе-
но питање

I -
II - 5%
III - 
IV -75%
V - 
VI - 10%
VII - 10%
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8. Тренутни радни статус

95% - ради на неодређено

5% - ради на одређено

10. Постојање синдиката

95% - постоји синдикат

5% - не постоји синдикат

11. Чланство у синдикату

95% - чланице синдиката

5% - нису чланице 
синдиката

22.684,00 динара (зараде
се крећу од 15.000,00 до
35.000,00 динара) 

9. Просечна висина месечне зараде
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

21% - пријавиле 
злостављање на
раду синдикату

79% - нису пријавиле 
синдикату злостављање 
на раду 

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

35% - доживеле 
злостављање на раду

65% - нису доживеле 
злостављање на раду

94% - нису пријавиле 
злостављање на раду 
инспекцији или некој
другој институцији

6% - пријавиле су 
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању у окружењу

95% - нико није реаговао
на злостављање на раду

5% - реаговало се на 
злостављање на раду

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена 
преко 50 година старости

40% - има сазнања 
о злостављању
на раду у својој околини

60% - нема сазнања

55% - сматра да су 
подложније злостављању
на раду, младе жене 
и жене преко 50 година

45% - сматра да нису 
подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

36% - зна које лице је 
у предузећу одређено 
за посредника

64% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година одредбама KУ

90% - упознате са 
усвајањем Закона
о спречавању 
злостављања на раду

10% - нису упознате

5% - заштићене су 
одредбама KУ младе
жене и жене преко 
50 година 

95% - нису заштићене 
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински поступак
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ВРБАС

Општина Врбас се налази у АП Војводини и спада у Јужно-бачки округ.
Заузима део простора који је у геометријском средишту Бачке. У граду се укр-
штају железничке пруге: Суботица-Врбас-Београд и Сомбор-Врбас. Кроз Вр-
бас воде важни друмски путеви следећих праваца: Сомбор-Врбас-Нови Сад,
Врбас-Бачка Паланка, Врбас-Суботица. Врло значајну улогу имају и водени
токови, који представљају део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.

По подацима из 2004. општина заузима површину од 376 кмІ (од чега на
пољопривредну површину отпада 33.989 ha, а на шумску 124 ha). 

Општина Врбас се састоји од 7 насеља: Врбас, Змајево, Бачко Добро По-
ље, Куцура, Равно село, Савино село са Косанчићем. 

По подацима из 2002. године у општини је живело 45.852 становника.
Центар општине је град Врбас. Географски положај Врбаса карактерише мно-
штво природно-географских и друштвено-економских компоненти и међусоб-
них утицаја. 

Граничи се са општинама: Кула, Мали Иђош, Србобран, Темерин, Нови
Сад, Бачка Паланка и Оджаци.
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СТАНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51,8% - жене

48,2% - мушкарци

38 година
(анкетиране жене од 19 
до 56 година)

ЗАПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1.Просечна старост испитаница

50,60% - запосленост 
жена

49,40% - запосленост 
мушкараца

50% - удате

25% - неудате

25% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

60% - запослен супруг

40% - незапослен супруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,64. Просечан број деце

3,65. Просечан број чланова домаћинства

60% - има решено 
стамбено питање

40% - нема решено 
стамбено питање

I - 11%
II -
III - 5%
IV - 68%
V - 
VI - 16%
VII - 
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8. Тренутни радни статус

50% - ради на неодређено

20% - ради на одређанео

30% – ради на црно

10. Постојање синдиката у предузећу

55% - постоји синдикат 
у предузећу

45% - не постоји синдикат

11. Чланство у синдикату

73% - чланице су
синдиката

27% - нису чланице 
синдиката

21.725,00 динара
(зараде се крећу од
13.000,00 до 55.000,00)

9. Просечна висина месечне зараде
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

33% - пријавиле су 
синдикату злостављање 
на раду

67% - нису пријавиле
синдикату злостављање 
на раду 

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

33% - доживеле су 
злостаљање на раду

67% - нису доживеле 
злостављање на раду

100% - није пријавило
злостављање на раду
инспекцији или некој
другој институцији
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању у окружењу

30% - реаговало се на
злостављање на раду

70% - није се реаговало 

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена 
преко 50 година старости

70% - има сазнања 
злостављању на раду
у свом окружењу

30% - нема сазнања

60% - сматра да су 
подложније злостављању
на раду младе жене и жене
преко 50 година

40% - сматра да нису
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављању на раду

10% - зна које лице је у
предузећу одређено
за посредника

90% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

65% - упознато са 
усвајањем Закона о
спречавању злостављању
на раду

35% - није упознато

25% - заштићене су 
одредбама КУ младе
жене и жене преко 
50 година старости

75% - нису заштићене КУ
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински поступак 
у току радног односа
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СУБОТИЦА

Суботица је најсевернији град у Републици Србији, други по броју ста-
новника у АП Војводини. По попису из 2002. године има 99.471 становника.
Налази се на 10 км удаљености од границе Србије са Мађарском. 

Општина, која обухвата град и 18 приградских насеља, простире се на по-
вршини од 1.008 квадратних километара. Суботица је, захваљући свом гео-
графском положају и марљивим житељима, током времена постала најзначај-
нији административно-управни, индустријски, трговачки, саобраћајни и кул-
турни центар у северној Бачкој, а оближње Палићко језеро је чини и туристич-
ко-рекреативним центром ширег подручја.

У Суботици се налази 13 основних и 10 средњих школа, такође постоји и
7 виших школа и факултета.

Суботица је регион са веома дугом привредном традицијом. Доминантне
привредне гране су пољопривреда, производња прехрамбених производа,
електро индустрија, металска и хемијска индустрија те услужни сектор. У ре-
гиону, Суботица је позната по јаким брендовима а пре свега у пекарској и кон-
диторској индустрији, млечној индустрији, производњи вина, алкохолних и
безалкохолних пића, графичкој индустрији, индустрији конфекције и обуће,
производњи и преради пластике, грађевинарству... Значајно место у привред-
ном животу Суботице има и грана туризма, са једним од већих потенцијала
Србије у том погледу, Палићким језером.

Према подацима Града Суботице – Одсека за локални економски развој,
привреда Суботица изражена у бројкама изгледала би овако: 

• преко 2000 компанија,
• преко 4000 предузетника, 
• који заједно остварују приход од преко 1,5 млрд €
• а извоз од преко 246 милиона €.
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

52,1% - жене

47,9% - мушкарци

44 године (У анкети су
учествовале жене од 26 
до 59 година)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

1. Просечна старост испитаница

44,80% - запосленост 
жена

55,20% - запосленост 
мушкараца

Просечaн број члaновa домaћинствa                 3

2. Брачни статус

64% - удате

16% - неудате

20% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

63% - супруг је запослен

37% - супруг није 
запослен

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,74. Просечан број деце

35. Просечан број чланова домаћинства

72% - има решено 
стамбено питање

28% - нема решено 
стамбено питање

I -
II - 8%
III - 
IV - 13% 
V - 
VI - 25%
VII - 21%
VII1- 33%
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8. Тренутни радни статус

76% - раде на неодређено

16% - раде на одређено

8% - незапослених

10. Постојање синдиката у предузећу

100% - постоји синдикат 
у предузећу

11. Чланство у синдикату

100% - чланице синдиката

35.524,00 динара (зараде
се крећу од 18.000,00 до
68.000,00 динара)

9. Просечна висина месечне зараде
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

67% - пријавиле 
синдикату злостављање 
на раду

33% - нису пријавиле 
синдикату злостављање 
на раду

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

36% - доживеле 
злостављање на раду

64% - нису доживеле 
злостављање на раду

44% - пријавиле 
злостављање на раду
инспекцији или некој 
другој институцији

56% - нису пријавиле 
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању на раду у окружењу

90% - реаговало се 
на злостављање

10% - није се реаговало

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

40% - има сазнања 
да је било злостављања 
на раду у свом окружењу

60% - нема сазнања 

32% - сматра да су 
подложније злостављању
на раду младе жене и 
жене преко 50 година

68% - сматра да нису 
подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о злостављању на раду

94% - зна које лице је 
у предузећу одређено 
за посредника

6% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

96% - упознато са 
усвајањем Закона 
о спречавању
злостављања на раду

4% - није упознато

52%- заштићене су 
одредбама КУ младе 
жене и жене преко 
50 година

48% - нису заштићене
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21. Вођење дисциплинског поступка

92% - није вођен 
дисциплински поступак 
у току радног односа

8% - вођен је 
дисциплински поступак
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ВАЉЕВО

Ваљево је град у Србији, седиште Колубарског управног округа. Налази
се у Западној Србији, у Колубарском округу, на непуних 100 километара ју-
гозападно од Београда.

Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара.
Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији. Према попису из
2002. године, град Ваљево има 61.035 становника, а цела општина Ваљево има
96.761. 

Ваљевску привреду карактеришу пољопривредно-прехрамбени комплекс,
грађевинарство и графичка индустрија. Посебно је развијен приватни сектор,
који се састоји од малих и средњих предузећа и самосталних занатских и тр-
говинских радњи. 

У привредном сектору у граду Ваљеву функционише 1.039 предузећа од
којих 7 великих, 30 средњих и 1.002 малих. Такође у граду има 4.635 приват-
них предузетника од чега је највећи број у области трговине 36,76% и прера-
ђивачке индустрије 18,73%. У предузетничкој структури доминантно место
има трговина, затим следи прерађивачка индустрија, саобраћај, складиштење
и везе (754), угоститељске делатности (426) као и грађевинарство (306).
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51,2% - жене

48,8% - мушкарци

42 године (у анкети су
учествовале жене од 20 
до 59 година старости)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

48,60% - запосленост
жена

51,40% - запосленост 
мушкараца

68% - удате

22% - неудате

10% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

90% - запослен супруг

10% - незапослен супруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,54. Просечан број деце

2,95. Просечан број чланова домаћинства

87% - има решено 
стамбено питање

13% - нема решено стам-
бено питање

I - 
II - 
III - 13%
IV - 50%
V - 
VI - 13%
VII - 24%
VII1- 
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8. Тренутни радни статус

84% - запослене на 
неодређено

13% - запослене 
на одређено

3% - ради на црно

10. Постојање синдиката

55% - синдикат постоји 
у предузећу 

45% - не постоји синдикат
у предузећу

11. Чланство у синдикату

83% - чланице синдиката

17% - нису чланице 

33.139,00 динара (зараде
се крећу од 16.485,00 до
67.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

100% - није пријављено
злостављање на раду

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

3% - доживеле 
злостављање на раду

97% - нису доживеле 
злостављање на раду

100% - није пријављено
злостављање инспекцији
или некој другој
институцији
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању на раду у окружењу

100% - нико није реаговао

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

6% - има сазнања 
о злостављању 
у окружењу

94% - нема сазнања

11% - сматра да су 
подложније злостављању 
на раду младе жене и жене
преко 50 година

89% - не сматра да 
су подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

57% - зна ко је лице је у
предузећу именовано 
за посредника

43% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

81% - упознате са 
увајањем Закона о
спречавању злостављања
на раду

19% - није упознато

6% - заштићене жене 
преко 50 година 
одредбама КУ

94% - сматра да нису
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински поступак
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НОВИ ПАЗАР

Нови Пазар је град у Рашком округу, на реци Рашкој, у средишту Ново-
пазарског Поља или старог Раса. Према попису из 2002. у ужем градском под-
ручју било је 54.604 становника. Подручје општине Нови Пазар има 85.996
становника.

Друштвена привреда углавном не ради, за разлику од приватног сектора
који је веома развијен. Током последњих деценија основан је велики број при-
ватних малих и средњих предузећа, чији број износи преко 6.000. Преко 500
приватних предузећа се бави производњом одеће, обуће и намештаја, а оста-
ла претежно услужним делатностима и трговином. Значајну улогу имају и
транспорт робе и путнички саобраћај са преко 2.650 фирми за превоз робе и
путника. Нови Пазар је тренутно највећи произвођач џинс одеће у Србији.
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СТAНОВНИIШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

50,6% - жене

49,4% - мушкарци

41 година (у анкети су
учествовале жене од 21 
до 62 године старости)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

42,00% - запосленост 
жена

58,00% - запосленост 
мушкараца

75% - удате

18% - неудате

7% - разведене, удовице



СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЖЕНА И ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ 63

3. Запосленост супруга

76% - супруг је запослен

24% - супруг није 
запослен

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

2,34. Просечан број деце

4,75. Просечан број чланова домаћинства

80% - има решено 
стамбено питање

20% - нема решено 
стамбено питање

I - 4%
II - 2% 
III - 3% 
IV - 54% 
V - 3% 
VI - 21% 
VII - 13%
VII1- 
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8. Тренутни радни статус

53% - ради на неодређено

10% - ради на одређено

21% - незапослених

16% - ради на црно

10. Постојање синдиката у предузећу

70% - постоји синдикат 
у предузећу

30% - не постоји 
синдикат у предузећу

11. Чланство у синдикату

64% - чланице синдиката

36% - нису чланице 
синдиката

28.570,00 динара (зараде
се крећу од 13.500,00 до
86.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

100% - није пријављено
злостављање на раду
синдикату

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

18% - доживеле 
злостављање на раду

82% - нису доживеле 
злостављање на раду

100% - није пријављено
злостављање на раду
инспекцији или некој 
другој  институцији
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16. Реакција на злостављање на раду

15. Сазнање о злостављању у окружењу

18% - реаговано на 
злостављање на раду

82% - није реаговано 

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

47% - има сазнања о 
злостављању на раду у
свом окружењу

53% - нема сазнања 

52% - подложније су 
злоставаљњу на раду 
младе жене и жене прко
50 година

48% - нису подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

14% - зна које лице је у
предузећу одређено
за посредника

86% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

79% - упознато са 
усвајањем Закона о
спречавању злостављања
на раду

21% - није упознато

20% - заштићене су 
одредбама КУ жене 
преко 50 година

80% - нису заштићене



68 Дивна Вујасиновић Дучић • Славиша Радуловић

21. Вођење дисциплинског поступка

3% - вођен 
дисциплински поступак

97% - није вођен
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МАЈДАНПЕК, КЛАДОВО И НЕГОТИН

Општина Мајданпек је у источној Србији, у Борском округу - Тимоч-
кој Крајини. Средиште општине је град Мајданпек. Општина се простире
на 932 кмІ, а према попису становништва из 2002. године, на њеној тери-
торији живи 23.703 особа. Граничи се са општинама Бор, Неготин, Кладо-
во, Голубац, Кучево и Жагубица. На северу се Дунавом граничи са Руму-
нијом. Подручје општине обухвата два градска насеља, Мајданпек и Доњи
Милановац, као и 13 села: Бољетин, Влаоле, Голубиње, Дебели Луг, Јаси-
ково, Клокочевац, Лесково, Мироч, Мосна, Рудна Глава, Тополница, Цр-
најка, Близна.

Локалну економију чини 108 предузећа и 788 предузетничких радњи
према подацима из 2010. године. Привредни субјекти из области услуга
представљају најдоминантнији вид пословања при чему су најактивнији
делови трговина на велико и мало. Најзначајнији привредни сегмент и оно
по чему је општина препознатљива су предузећа из области вађења руде и
прерађивачке индустрије. Дрвна индустрија има такође велике потенција-
ле за развој и они се огледају у богатој сировинској бази. Као веома важан
сегмент привредних делатности намеће се и туризам захваљујући бројним
културним, историјским споменицима али и природним лепотама које се
могу понудити туристима.

Кладово је градско насеље у општини Кладово у Борском окру-
гу у Србији. Према попису из 2002. било је 9.142 становника.

Кладово је у доба СФРЈ поседовало велико бродоградилиште, које је
од увођења санкција СБ Уједињених нација стагнирало. У Кладову се на-
лази и управна зграда хидросистема „Ђердап“, као и царинарница, нови
модеран дом здравља, спортска хала „Језеро“ и хотел „Ђердап“.

Према подацима са пописа 2000. године у Кладову живи око 32.000
становника. Општина је састављена од 23 насеља и 6 засеока. Од тог бро-
ја чак 18 насеља се налази у приобаљу Дунава. Густина насељености изно-
си 171 становник на 1 км квадратни. Осим Кладова карактеристике варо-
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51,4% - жене

48,6% - мушкарци

шице имају и насеља Брза Паланка и Текија. Остала насеља су села ушо-
реног типа.

Неготин је градско насеље у општини Неготин у Борском округу.
Према попису из 2002. било је 17.758 становника.

Привреда Неготина и целе општине је у врло лошем стању. Већина
предузећа послује са губитком и процес приватизације је у повоју. Ли-
квидност је један у низу проблема са којима се суочавају предузећа, недо-
статак финансијских средстава и неповољна кредитна политика онемогу-
ћавају ревитализацију привреде. Пад куповне моћи становништва усло-
вљава пад промета трговинских предузећа. Сива економија и нелојална
конкуренција отежавају рад истих. Већина предузећа је забележила пад
обима производње као и смањење искоришћености капацитета. Мала при-
вреда има значајан удео у укупној економској делатности општине. Најве-
ће предузеће у општини је Хемијска индустрија „Прахово“.

Такође, велика површина пољопривредног земљишта изузетних карак-
теристика као и адекватни климатски услови погодују развоју свих ратар-
ских, повртарских, воћарских и виноградарских култура. Нарочито су зна-
чајне виноградарске културе по којима је овај крај био познат и у 19. веку.
Са 0,98 ha обрадиве земље по становнику, Крајина спада у подручја са из-
узетним погодностима за развој пољопривреде
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41 година (у анкети су
учествовале жене од 22 
до 56 година старости)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

39,59% - запосленост 
жена

60,41% - запосленост 
мушкараца

76% - удате

7% - неудате

17% - разведене, удовице

3. Запосленост супруга

86% - супруг је запослен

14% - супруг није 
запослен
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8. Тренутни радни статус

86% - ради на неодређено

6% - ради на одређено

3% - незапослене

5% - раде на црно

1,74. Просечан број деце

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

3,75. Просечан број чланова домаћинства

82% - има решено 
стамбено питање

18% - нема решено 
стамбено питање

I - 7% 
II - 
III - 10% 
IV - 44% 
V - 
VI - 26% 
VII - 12% 
VII1- 1%
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10. Постојање синдиката

90% - постоји синдикат 
у предузећу

10% - не постоји синдикат
у предузећу

11. Чланство у синдикату

81% - чланице синдиката

19% - нису чланице 
синдиката

24.6939,00 динара (зараде
се крећу од 5.000,00 до
50.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада

12. Злостављање на раду

7% - доживеле 
злостављање на раду

93% - нису доживеле 
злостављање на раду
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15. Сазнање о злостављању у окружењу

19% - има сазнања 
о злостављању на раду 
у свом окружењу

81% - нема сазнања

13. Пријава злостављања на раду синдикату

38% - пријавиле 
синдикату злостављање 
на раду

62% - нису пријавиле 

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

25% - пријавиле 
злостављање на раду 
инспекцији или некој 
другој институцији

75% - нису пријавиле
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16. Реакција на злостављање

30% - реаговало се на
злостављање на раду

70% - није реаговано

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

26% - подложније су 
злостављању на раду 
младе жене и жене преко
50 година старости

74% - нису подложније

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

80% - зна да је усвојен 
Закон о спречавању
злостављања на раду

20% - није упознато
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21. Вођење дисциплинског поступка

4% - вођен дисциплински
поступак

96% - није вођен

19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

36% - зна које лице је
у предузећу одређено 
за посредника

64% - није упознато

20.Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

24% - заштићене су жене
преко 50 година 
у одредбама КУ

76% - нису заштићене
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БОР, БОЉЕВАЦ

Према попису из 2002. године, у општини Бор живи 55.817 становника (у
укупној популацији Србије учествује са 0,7%, а Борског округа са 38,1%).

Општина Бор се састоји од централног насеља и седишта општине –
градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје,
Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовни-
ца. У ових 12 села има 13 месних заједница. Општина Бор је и седиште Бор-
ског округа који, поред Бора, чине општине Кладово, Мајданпек и Неготин.

Привреда општине Бор је моноструктурна, с обзиром да се досадашњи
развој базирао на развоју рударства и металургије. Застарела технологија, пад
цене бакра на светском тржишту, мали проценат бакра у самој руди и изола-
ција наше земље до 2000. године довели су до битног смањења производње,
реалног пада стандарда и куповне моћи становништва, повећања незапослено-
сти, појаве вишкова запослених услед започетог процеса реструктурирања
РТБ-а Бор, спорог процеса приватизације, као и недефинисаних власничких
односа.

Локалну економију општине Бор у 2006. години чинило је 482 предузећа,
и 848 радњи, највише у области трговине, прерађивачких и услужних делат-
ности. У укупној структури националног дохотка оствареног у општини Бор
највећи удео чини прерађивачка индустрија (27%), затим трговина (25%), по-
љопривреда (14%), саобраћај и везе (14%), остале делатности (20%). Општи-
на је оснивач осам јавних предузећа, од којих се пет непосредно бави кому-
налним одржавањем и уређењем града, док су остала три сервисно-услужног
типа.

Развој малих и средњих предузећа и самосталних радњи је у задњих неко-
лико година у благом порасту, али је структура делатности која се у њима оба-
вља неодговоравајућа, обзиром да се претежан број приватних радњи и пред-
узећа бави трговином и угоститељством. Бржи развој МСП није био могућ
због лошег стања привреде и веома неповољњих услова кредитирања.

Један од најзачајнијих проблема у општини Бор је незапосленост. Око
7.500 радно активног становништва у Бору је без посла, што представља сто-
пу незапослености од око 30%, значајно изнад просека Републике Србије
(23%). Овај проблем је постао нарочито изражен са процесом реструктурира-



78 Дивна Вујасиновић Дучић • Славиша Радуловић

СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

50,8% - жене

49,2% - мушкарци

ња и наступајућом приватизацијом РТБ-а, што је директно довело до губитка
посла за око 3.500 људи само у последњих пет година. Гледано по висини про-
сечне зараде општина Бор се налази на 48. месту у Србији, са просеком при-
мања нешто испод нивоа Републике Србије.

Сиромаштво је, као и свуда у Србији значајан опште присутан друштве-
ни проблем. Оно више није структурално и не може се изразити бројем кори-
сника материјалног обезбеђења породице, односно бројем корисника права на
дечији додатак, обзиром да је сиромаштво у Србији данас изражено немогућ-
ношћу да се заради за просечну потрошачку корпу.

У Бору ради 6 основних, 5 средњих школа и Технички факултет.
У Источној Србији, у долини Црног Тимока у Тимочкој крајини, између

планинских венаца Кучајских планина, Самањца, Ртња, Тумбе, Слемена и Ту-
пижнице простире се планинска, недовољно развијена, изразито ретко насе-
љена, депопулациона, емиграциона општина Бољевац.

Окружена је општинама Сокобања, Ражањ, Параћин, Деспотовац, Бор,
Зајечар и Књажевац.

На простору од 823 км2 у 21 насељу у 1991. години живело је 19.353 ста-
новника. Услед интензивних миграционих кретања и негативне стопе природ-
ног прираштаја укупно становништво се константно смањује, тако да данас на
овом простору живи око 17.000 становника, а у самом граду око 3.800.

И поред доминирајућих планинских предела подручје општине Бољевац
је релативно доб-ро повезано друмским саобраћајницама. Магистрални кори-
дор Параћин-Зајечар пресеца општину правцем исток-запад, и преко превоја
Столице (601 м) повезује долину Тимока са Поморављем, односно са аутопу-
тем Београд-Ниш. Преко превоја Лукавица и Рашинац, на огранцима Ртња,
Бољевац је повезан са Сокобањском котлином, а преко венца Влашка Капа
са Књажевачком регијом.
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46 година (у анкети су
учествовале жене од 28 
до 57 година старости

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

38,80% - запосленост 
жена

61,20% - запосленост 
мушкараца

47% - удате

20% - неудате

33% - разведене, удовице

3. Запосленост супруга

100% - супруг у радном
односу
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8. Тренутни радни статус

54% - ради на неодређено

20% - ради на одређено

13% - незапослене

13% - ради на црно

1,64. Просечан број деце

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

2,85. Просечан број чланова домаћинства

73% - решено стамбено
питање

27% - није решено

I - 
II - 
III - 
IV - 33%
V - 
VI - 14%
VII - 33%
VII1- 
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10. Постојање синдиката

75% - постоји синдикат 
у предузећу

25% - не постоји синдикат
у предузећу

11. Чланство у синдикату

42% - чланице синдиката

58% - нису чланице 
синдиката

34.308,00 динара (зараде
се крећу од 25.000,00 до
70.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада

12. Злостављање на раду

100% - доживеле 
злостављање на раду
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15. Сазнање о злостављању на раду у свом окружењу

86% - има сазнања 
о злостављању на раду у 
свом окружењу

14% - нема сазнања

13. Пријава злостављања на раду синдикату

60% - пријавиле 
злостављање на раду 
синдикату

40% - нису пријавиле

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

27% - пријавиле 
злостављање на раду 
инспекцији или некој 
другој институцији

73% - нису пријавиле
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16. Реакција на злостављање

38% - реаговало се 
на злостављање на раду

62% - није се реаговало

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

29% - подложније 
су злостављању на раду 
младе жене и жене преко
50 година

71% - нису подложније

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

87% - упознато са 
усвајањем Закона о
спречевању злостављања
на раду

13% - није упознато
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21. Вођење дисциплинског поступка

20% - вођен 
дисциплински поступак

80% - није вођен

19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

14% - зна које лице је 
у предузећу одређено 
за посредника

86% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

100% - нису заштићене
одрдбама КУ жене 
преко 50 година
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КРУШЕВАЦ

Крушевац је градско насеље у Расинском округу. Према попису из 2002.
било је 65.400 становника.

Општина Крушевац је економски, административни, културни, здравстве-
ни, образовни, информативни и спортски центар Расинског округа. 

Град је изграђен у време Кнеза Лазара и дуго година је био престоница
Србије. Град Крушевац се налази у централној Србији у Рашком округу и до-
бро је повезан друмским и железничким саобраћајем са свим већим градови-
ма у окружењу. Општина Крушевац обухвата 101 насеље у окружењу и има
око 130.000 становника у целој општини а сам град око 65.000 житеља. Кру-
шевац је познат као јак привредни центар са посебно развијеном метало-пре-
рађивачком и хемијском индустирјом, фабриком алкохолних и безалкохолних
пића, фабрика мазива, мноштво приватних фирми, ресторана и самосталних
радњи различитих делатности. Општина Крушевац захвата површину од 854
кмІ.

Привредна активност града Крушевца одвија се у 12 сектора, али највећи
број запослених је у области прерађивачке индустрије, трговине, грађевинар-
ства и саобраћаја (92% укупног броја запослених у граду). Највећи утицај на
место града Крушевца на републичкој мапи развијености имају привредни су-
бјекти из области хемијске, машинске, дрвопрерађивачке, прехрамбене и тек-
стилне индустрије, чије пословање далеко превазилази оквире локалне при-
вреде.

Са 5.280 привредних субјеката (1.250 привредних друштава и 4.030 пред-
узетника), према подацима Агенције за привредне регистре на дан 14.02.2011.
године, Крушевац данас представља економски центар од значаја за Расински
округ. Када су привредна друштва у питању, мала и средња предузећа (МСП)
добијају све већи значај у привредним токовима; њихова заступљеност је 99%
укупног броја предузећа. МСП су носиоци привредног раста и запошљавања
и битан фактор унапређења економске ефикасности локалне привреде. 
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

51,5% - жене

48,5% - мушкарци

40 година ( у анкети су
учествовале ене од 20 до
60 година)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

45,30% - запосленост 
жена

54,70% - запосленост 
мушкараца

74% - удате

16% - неудате

10% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

86% - запослен супруг

14% - незапослен супруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,74. Просечан број деце

3,75. Просечан број чланова домаћинства

83% - има решено 
стамбено питање

17% - нема решено 
стамбено питање

I - 2%
II - 
III - 5%
IV - 50%
V - 
VI - 17%
VII - 26%
VII1-
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8. Тренутни радни статус

86% - ради на неодређено

8% - ради на одређено

2% - незапослене

4% - раде на црно

10. Постојање синдиката

82% - постоји синдикат 
у предузећу

18% - не постоји синдикат
у предузећу

11. Чланство у синдикату

71% - чланице синдиката

29% - нису чланице 
синдиката

35.000,00 динара (зараде
се крећу од 15.000,00 до
55.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

100% - нису пријавиле
синдикату злостављање 
на раду 

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

7% - доживеле 
злостављање на раду

93% - нису доживеле 

1% - пријавиле 
злостављање инспекцији 
или некој другој 
институцији

99% - нису пријавиле 
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању у окружењу 

27% - реаговало се на 
злостављање на раду

73% - није се реаговало

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

31% - имају сазнања 
о злостављању у
окружењу

69% - немају сазнања

45% - подложније су 
злостављању младе 
жене и жене преко 
50 година

55% - нису подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

47% - зна које лице је у
предузећу одређено 
за посредника

53% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

85% - упознате са 
усвајањем закона о
спречавању злостављања
на раду

15% - нису упознате

30% - заштићене су жене
преко 50 година у
одредбама КУ

70% - нису заштићене
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21. Вођење дисциплинског поступка

1% - вођен
дисциплински поступак

99% - није вођен
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БЕОГРАД

Београд је главни и највећи град Србије. Број становника у Београду пре-
ма попису становништва из 2002. је износио 1.576.124. Највећи је град на те-
риторији бивше Југославије и по броју становника четврти у југоисточној
Европи после Истанбула, Атине и Букурешта.

Град Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији са сво-
јом локалном самоуправом. Његова територија је подељена на 17 градских оп-
штина, од којих свака има своје локалне органе власти. Београд заузима пре-
ко 3,6% територије Републике Србије, а у њему живи 21% укупног броја гра-
ђана дела Србије на коме је извршен попис 2002. године (без података за Ко-
сово и Метохију). Београд је такође економски центар Србије и средиште срп-
ске културе, образовања и науке.

Београд је економски најразвијенији део Србије. Више од 30 % БДП у Ср-
бији долази из Београда, који даје више од 30% радне снаге у Србији. Током
деведесетих година 20. века, град је био под санкцијама Уједињених нација,
као и цела тадашња СР Југославија. Хиперинфлација југословенског динара је
такође десетковала економију града.

Економија града се опоравља, расте брзо од 2000. године, након демо-
кратских промена и укидања санкција УН. Седиште Народне банке Србије је
у Београду. Главне компаније у Београду, између осталих су: Јат Ервејз, Те-
леком Србија, Теленор Србија, Делта Холдинг, и многе друге.

Град има прворазредни саобраћајни значај, као железничко и друмско
чвориште (Паневропски коридор 10). Као град на ушћу двеју река, Београд је
и важно међународно речно пристаниште (Паневропски коридор 7), а ту је и
међународни аеродром „Никола Тесла“. Београд је такође значајан телекому-
никациони центар за фиксну и мобилну теле-фонију и интернет. У њему су
развијени значајни привредни и пољопривредни капацитети, посебно метал-
ска, металопрерађивачка и електронска индустрија, затим трговина и банкар-
ство. На ширем подручју Београда, Смедерева и Панчева, на обалама Дунава,
лоцирана је слободна трговинска зона на површини од 2.000 квадратних мета-
ра.
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

52,6% - жене

47,4% - мушкарци

41 година
(анкетиране жене између
24 и 59 година)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

46,90% - запосленост 
жена

53,10% - запосленост 
мушкараца

43% - удате

38% - неудате

19% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

67% - запослен супруг

33% - незапослен супруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,44. Просечан број деце

35. Просечан број чланова домаћинства

86% - има решено 
стамбено питање

14% - нема решено 
стамбено питање

I -
II -
III - 
IV - 52% 
V - 
VI - 14%
VII - 34% 
VII1-
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8. Тренутни радни статус

86% - ради на неодређено

5% - незапослено

9% - ради на црно

10. Постојање синдиката

55% - постоји синдикат 
у предузећу

45% - не постоји

11. Чланство у синдикату

100% - чланице синдиката

47.250,00 динара
(зараде анкетираних се
крећу од 10.000,00 до
85.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

33% - пријавиле 
злостављање на раду 
синдикату

67% - нису пријавиле

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

25% - доживеле 
злостављање на раду

75% - нису доживеле

40% - пријавиле 
злостављање на раду 
инспекцији или некој 
другој институцији

60% - нису пријавиле
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању у окружењу

33% - реаговало се 
на злостављање на раду

67% - није се реаговало

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

45% - има сазнања 
о злостављању на раду 
у свом окружењу

55% - нема сазнања

12% - подложније 
злостављању на раду 
младе жене и жене преко
50 година

88% - нису подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

100% - нису упознате које
лице је у предузећу 
одређено за посредника

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

86% - зна да је усвојен 
Закон о спречавању
злостављања на раду

14% - није упознато

100% - нису заштићене
жене преко 50 година у
одредбама КУ
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21. Вођење дисциплинског поступка

10% - вођен 
дисциплински поступак

90% - није вођен
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ВРАЊЕ

Врање је град на југу Србије, седиште Пчињског округа. Према попису
из 2002.у граду Врању је било 55.052, а у целој општини 88.288 становника.

Врање се налази у Врањској котлини, на Врањској реци, недалеко од ње-
ног ушћа у Јужну Мораву. Први се пут спомиње 1093. године, а у састав срп-
ске државе ушло је 1207. године. У турско доба био је раскрсница путева из
Србије према Македонији и Бугарској, важно место на моравско-вардарском
друму, познат по производњи оружја и железних предмета и по квалитетној
кудељи. Након Другог светског рата индустријско је средиште, са фабрикама
обуће, текстила, металургије и покућства. До половине 20. века Врање је би-
ло занатлијска варош. Са почетком индустријализације 60-их година многи од
ових заната нестали су. Тих година отворено је неколико фабрика по којима
је Врање и данас препознатљиво: Дуванска индустрија Врање (ДИВ), СИМ-
ПО, Фабрика обуће Коштана, Памучни комбинат Јумко, Индустрија техничке
робе Алфа Плам...

Поред 15 основних и 8 средњих школа, у Врању егзистирају једна висока
пословна школа те три факултета.
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СТAНОВНИШТВО (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

50,3% - жене

49,7% - мушкарци

40 година
(у анкети су учествовале
жене од 28 до 46 година)

ЗAПОСЛЕНОСТ (према подацима РЗС из марта 2011.г.):

2. Брачни статус

1. Просечна старост испитаница

40,90% - запосленост 
жена

59,10% - запосленост 
мушкараца

73% - удате

9% - неудате

18% - разведене, удовице
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3. Запосленост супруга

88% - запослен супруг

12% - незапослен упруг

6. Решеност стамбеног питања

7. Стручна спрема испитаница

1,84. Просечан број деце

3,35. Просечан број чланова домаћинства

64% - има решено 
стамбено питање

36% - нема решено 
стамбено питање

I - 9%
II - 9%
III - 9%
IV - 55%
V - 
VI - 9%
VII - 9%
VII1- 
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8. Тренутни радни статус

73% - ради на неодређено

9% - ради на одређено

18% - пријављено код
НСЗ

10. Постојање синдиката

91% - постоји синдикат 
у предузећу

9% - не постоји 
синдикат у предузећу

11. Чланство у синдикату

100% - чланице синдиката

18.353,00 динара
(зараде анкетираних се
крећу од 9.234,00 до
35.000,00 динара)

9. Просечна месечна зарада
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13. Пријава злостављања на раду синдикату

12. Злостављање на раду

40% - пријавиле 
злостављање на раду 
синдикату

60% - нису пријавиле

14. Пријављивање злостављања на раду инспекцији или било којој
другој институцији

45% - доживеле 
злостављање на раду

55% - нису доживеле
злостављање на раду

20% - пријавиле
злостављање инспекцији 
или некој другој 
институцији

80% - нису пријавиле
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16. Реакција на злостављање

15. Сазнање о злостављању на раду у окружењу

20% - реаговало се на 
злостављање на раду

80% - није реаговано

17. Подложност злостављању на раду младих жена и жена преко 
50 година старости

45% - има сазнања 
о злостављању на раду 
у свом окружењу

55% - нема сазнања

64% - подложније 
злостављању на раду 
младе жене и жене преко
50 година

36% - нису подложније
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19. Сазнање о именовању посредника у предузећу

18. Сазнање о усвојеном Закону о спречавању злостављања на раду

45% - зна које је у 
предузећу лице 
одређено за посредника

55% - није упознато

20. Заштићеност жена преко 50 година у одредбама КУ

100% - знају да је усвојен
Закон о спречавању
злостављања на раду

18% - заштићене су жене
преко 50 година 
у одредбама КУ

82% - нису заштићене
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21. Вођење дисциплинског поступка

100% - није вођен 
дисциплински поступак



ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ

Aнкета је спроведена на 976 жена, чија просечна старосна доб износи 41 го-
дину. Најмлађа анкетирана има 19 година, док најстарија анкетирана има 62
године живота. У просеку, најмлађе анкетиране жене су из Сенте, где просек
година анкетираних износи 36, а просечна старост испитаница највећа је у Бо-
ру и Бољевцу, где износи 46 година.
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У браку је у просеку 66,83% жена. Најмањи проценат удатих жена забележен
је у Београду, док је највиши у Жабљу, 85%. Жене које нису више у браку чи-
не 14,92% анкетираних. Преостали део од укупно 18,25% анкетираних чине
неудате жене. 
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Од укупног броја анкетираних жена које су удате, у 72,83 % случајева супруг
је запослен, док је у 27,14 % супруг незапослен. Супрузи свих анкетираних
жена из Бора и Бољевца имају запослење, док, са друге стране, само 35%
брачних партнера анкетираних жена из Сенте има запослење. 
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Просечан број деце на једну учесницу у анкети износи 1,76. Највише деце
имају жене из Новог Пазара, где на сваку анкетирану долазе 2,3 детета, што
се може објаснити културолошком и традиционалном природом средине, има-
јући у виду патријархално-традиционално схватање заједнице. Са друге стра-
не, најмање деце по глави анкетиране је у Београду и износи само 1,4.
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У просеку анкетиране жене живе у породицама са 3,4 члана домаћинства. Нај-
нижи просек је у Ваљеву 2,9 а највиши у Новом Пазару 4,7, што је и разумљи-
во ако се узме у обзир да је тамо и просек броја деце виши него у другим гра-
довима. У Жабљу је број чланова домаћинста повећан - 3,9 ако узмемо у об-
зир да је просек броја деце 1,7, на шта вероватно утиче што у једном домаћин-
ству живи више генерација једне породице.
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Од укупног броја анкетираних жена 78,59% има решено стамбено питање, док
то није случај код 21,41% анкетираних. Најбоља ситуација у погледу решено-
сти стамбених питања је у Бечеју, где 95% анкетираних има ово питање реше-
но, док је, са друге стране, у Врбасу стамбено питање решено само код 60%
испитаница. Разлоге за релативно висок укупан поценат жена са решеним
стамбеним питањем можемо пронаћи и у чињеници да велики број жена живи
у већим домаћинствима састављеним од неколико генерација једне породице,
живи са родитељима и другим члановима породице односно фамилије у поро-
дичним кућама, што подразумева под решеним стамбеним питањем.
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По питању стручне спреме највећи број анкетираних припада групи са струч-
ном спремом IV степена. Овој групи припада готово свака друга анкетирана,
односно њих 48%. Након тога, следе жене са VII степеном стручне спреме, ко-
је чине 19% од укупног броја анкетираних. Знатан је и проценат анкетираних
са VI степеном стручне спреме, који износи 18,5% од укупног броја анкетира-
них. Проценат жена са I степеном стручне спреме је битно мањи и износи 3%.
Број жена са II степеном стручне спреме износи 2%, а жена са III степеном
стручне спреме износи 4% од укупног броја анектираних. Незнатно је већи
број анкетираних који поседују VIII и VII-1 степен стручне спреме, а њих
укупно има 4,5%. Најмање анкетираних поседује V степен стручне спреме-
укупно девет жена, односно мање од 1% од броја анкетираних.

Највећи број анкетираних жена са стручном спремом VII, VII-1 и VIII сте-
пена у односу на све друге градове у којима је анекта спровођена управо је у
Суботици, где тај постотак износи 54%, као и у Бору и Бољевцу, где највише
степене стручне спреме поседује 53% анкетираних жена. Такође, висок је и
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степен анкетираних жена са VI степеном стручне спреме у Суботици (25%), а
значајан је проценат у Бору и Бољевцу (14%). Са друге стране, у Ваљеву ни-
једна учесница у анкети не поседује VII-1 или VIII, а жена са VII степеном
стручне спреме је 24%, док VI степен поседује 13% жена. Дакле, жене са сте-
пеном стручне спреме од VI до VIII чине чак 79% анкетираних у Суботици,
док је у Ваљеву тај број мањи - укупно 37% анкетираних се налази у групи из-
међу VI и VIII степена стручне спреме.

У погледу тренутног радног статуса запослених постоје прилично велике раз-
лике у градовима у којима је анкета спроведена. Укупно рачунајући резулата-
те из свих 12 градова и општина 76,16% анкетираних жена се изјаснило као
запослене на неодређен период. Њих 12,6% чине запослене на одређени рок,
док 10,6% ради на црно. Незапослене чине 8,14% анкетираних, док је број не-
запослених жена пријављених код Националне службе за запошљавање 17,9%
од укупног броја анкетираних жена. Треба напоменути да је проценат запосле-
них на неодређено време доста већи у Жабљу, где износи 90%, или у Бечеју
где је 95% анкетираних запослено на неодређено време, и где анкетираних же-
на које су се изјасниле као незапослене нема, у односу на Нови Пазар, где је
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запослено на неодређено само 53% анкетираних, или Врбас, где је тек свака
друга анкетирана запослена на неодређено, по чему је овај град на дну лестив-
це по стопи анкетираних запослених на неодређено. 

Такође, интересантно је да је у појединим градовима број незапослених
који нису пријављени код Националне службе за запошљавање једнак или чак
и већи од броја пријављених. Тако је једнак проценат пријављених и неприја-
вљених незапослених у Суботици (по 8%), Сенти (по 5%), док у Бору и Бо-
љевцу проценат непријављених износи 13%, а ниједна анкетирана која је не-
запослена није пријављена Националној служби за запошљавање. Највећих
број незапослених анкетираних жена које нису пријављене код Националне
службе за запошљавање је у Новом Пазару (21%), а највећи број пријављених
незапослених је у Београду 67%.

Највећи број анкетираних које раде на црно је забележен у Врбасу и износи
30% од укупног броја анкетираних. Занимљиво је да је ово уједно и град са нај-
већим бројем запослених на одређено (20%) и најмањим бројем запослених на
неодређено (50%), али да се ниједна анкетирана није изјаснила као незапослена,
било пријављена или непријаљена код Националне службе за запошљавање!

Висина просечне месечне зараде запослених жена, узимајући у обзир анкети-
ране из свих 12 градова износи 30.219,58 динара. Просечне зараде анкетира-
них по градовима крећу се у великом распону од 18.353,00 динара колико из-
носи просечна зарада у Врању, до 47.250,00 колика је просечна зарада у Бео-
граду. Треба узети у обзир и податак да су трошкови живота у појединим гра-
довима такође чак и неколико пута већи него у неким другим, што значи да ве-
лика разлика у просечној заради не мора нужно производити и подједнако ве-
лику разлику у животном стандарду.
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Синдикат постоји у 79,58% случајева у фирмама анкетираних жена у свих 12
градова. Овакав проценат варира по различитим градовима од Суботице, где
у фирми сваке анкетиране постоји синдикат до Врбаса и Београда, где је то
случај у само 55% фирми у којима су анкетиране запослене, што прилично од-
удара од просека за све градове по овом питању.
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Од укупног броја анкетираних жена у чијој фирми постоји синдикат, њих
82,5% су и чланице синдиката. Најбоља ситуација по овом питању је у Бео-
граду, иако је град са најмањим процентом постојања синдиката у фирмама
анкетираних, пошто је свака анкетирана чланица синдиката уколико он посто-
ји у њеној фирми. Исти је случај у Врању и Суботици, где је свака анкетира-
на запослена у фирми у којој постоји синдикат и чланица синдиката. Са друге
стране, најмањи проценат жена чланица синдиката је у Бору и Бољевцу, где је
мање од половине жена чланица синдиката, односно где је само 42% анкети-
раних запослених у фирми у којој синдикат постоји уједно и његова чланица.
Ситуација је мало, али не довољно, боља у Новом Пазару, где је тај проценат
тек нешто већи од половине и износи 54%.

Приметна је разлика у броју жена које су доживеле злостављање на раду у раз-
личитим општинама. Тако је прилично висок проценат жена које су у анкети
одговориле да су доживеле злостављање на раду забележен у општинама Вра-
ње (45%), Сента (40%), Суботица (36%) и Бечеј (35%). Најдрастичнији при-
мер су Бор и Бољевац, где се свака анкетирана изјаснила да је доживела зло-
стављање на раду! Са друге стране, у Ваљеву је забележен најмањи проценат
жена које су сматрале да су доживеле злостављање на раду - то је потврдило
само 3% анкетираних жена, а нижи проценат забележен је и у Крушевцу (7%),
као и на простору општина Мајданпек, Кладово и Неготин (7%). У Београду
свака четврта анкетирана жена сматра да је била жртва злостављања. 

Један од узрока овако великих разлика у различитим срединама може ле-
жати у различитом поимању злостављања на раду. 
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И на овом плану постоје одређене разлике детерминисане другачијом ситуа-
цијом у неком од градова где је анкета спроведена. Тако је у Суботици у две
трећине случајева (67%) жена која је доживела злостављање то пријавила син-
дикату, а у Бору и Бољевцу то је урадило 60%. У Врању је злостављање при-
јавило 40%, у Мајданпеку, Кладову и Неготину 38%, а у Врбасу је то учини-
ла свака трећа жена која је доживела злостављање на раду (33%). 

У Београду је злостављање синдикату пријавила тек свака трећа жена ко-
ја је доживела исто (33%). Ипак, треба узети у обзир да је Београд град у ко-
ме је најмање фирми у којима раде анкетирани у којима постоји синдикат - он
постоји у само нешто више од пола фирми у којима раде анкетиране, односно
у 55% случајева, што је далеко испод просека у односу на обједињене резул-
тате истраживања по свим градовима (79,6%). Свака анкетирана запослена у
фирми у којој постоји синдикат је и чланица синдиката. То заправо говори да
постотак злостављених које су се обратиле синдикату, имајући у виду само
оне које су имале могућност да се обрате синдикату због злостављања (тј. оне
код којих синдикат у фирми постоји) и није толико мали. Такође, у Београду
је и 40%, као и у Суботици 44% анкетираних пријавило инспекцији или некој
другој институцији. Ови проценти, иако нису задовољавајући, указују на то да
код запослених жена у Београду постоји свест о томе шта представља злоста-
вљање на раду, да се од њега треба и да је могуће заштитити се. Ипак, неоп-
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ходна је даља едукација у погледу средстава која стоје на располагању запо-
сленима које су предмет злостављања на раду. Пре свега, неопходно је под-
стицати оснивање синдиката у фирмама у којима они не постоје, како би сви
који су злостављани имали коме да се директно и непосредно обрате у сврху
заштите својих права, односно како не би били превише уплашени или разо-
чарани понекад компликованом процедуром која је везана за рад других орга-
на код којих је могуће пријавити злостављање на раду. На овај начин омогу-
ћава се, кроз синдикално организовање, једноставан и приступачан механи-
зам, који додатно и пружа сигурност приликом одлучивања да се пријави зло-
стављање на раду. Тако су се и анкетиране два пута чешће одлучивале да при-
јаве синдикатима злостављање (26%) у односу на непосредну пријаву испек-
цији или било којој другој институцији (13,6%).

Жене које су доживеле злостављање на раду су само у малом броју случајева
користиле друге механизме. Тако се само 13,6% анкетираних обратило ин-
спекцији или било којој другој институцији у случају злостављања.

Инспекцији или било којој другој институцији се у Суботици обратило 44%
анкетираних, а у Бору и Бољевцу 27%. Са друге стране, поражавајући су пода-
ци да у Сенти, Ваљеву и Новом Пазару ниједна анкетирана није пријавила зло-
стављање нити синдикату, нити инспекцији или било којој другој институцији!
У Крушевцу је само једна анкетирана жена пријавила злостављање инспекцији.
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Ситуација по питању сазнања о злостављању на раду из окружења анкетира-
них слична је са одговорима испитаница о сопственим искуствима злоставља-
ња на раду - у Бору и Бољевцу оваква сазнања поседовало је 86% анкетира-
них, као и 40% анкетираних у Суботици и Бечеју и чак 70% анкетираних у Вр-
басу. 

Поново је град са најмањим бројем сазнања о злостављању жена на раду
Ваљево, где је само 6% анкетираних у Ваљеву имало сазнања о томе да је не-
ко из њиховог окружења доживео злостављање на раду. Као што је већ поме-
нуто, један од узрока овако великих разлика у различитим срединама може ле-
жати у различитом поимању самог злостављања на раду.
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У већем броју случајева злостављања на раду са којима су упознате анкетира-
не реакција на овакво злостављање је изостала. На нивоу свих 12 градова, тек
у 30% случајева неко је реаговао на злостављање на раду. Ипак, позитивни
сигнали о реакцијама на злостављање долазе од анкетираних из Суботице, где
је до реакције дошло у 90% случајева. Ситуација је мало боља од просечне,
али поново недовољно добра у Жабљу, где је на сваки други случај злоставља-
ња са којим су упознате анкетиране неко реаговао. У Ваљеву није било реак-
ције ни на један случај злостављања, од малог броја случајева злостављања на
раду у њиховом окружењу са којим су анкетиране у Ваљеву биле упознате.
Мали је број случајева у којима је неко реаговао забележен и у Бечеју, где из-
носи 5% од укупног броја случајева са којима су анкетиране упознате.
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Највећи број анкетираних је мишљења да у злостављању не постоји разлика у
погледу година, односно да су подједнако изложене злостављању на раду и
млађе жене и жене старије од 50 година. Тек 30 одсто испитаница у свих 12
градова сматра да је злостављању више изложена категорија жена старијих од
50 година. У појединим градовима, ипак, постоје другачији ставови у односу
на просечно мишљење, па тако већина сматра да је ова категорија жена чешће
изложена злостављању - у Бечеју (55%), Врбасу (60%), Новом Пазару (52%)
и Врању (64%). Такође, то је мишљење и сваке друге анкетиране у Сенти. 
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У априлу и мају месецу 2011, када је анкета спровођена, 87% анкетираних же-
на било је упознато са усвајањем овог закона. Највећи број анкетираних жена
упознатих са постојањем Закона је у Сенти и Врању - свака анкетирана је упо-
зната са овом чињеницом. Најмањи проценат упознатих је у Врбасу и износи
65%. Ипак, сама чињеница да су анкетиране навеле како су упознате са посто-
јањем Закона о спречавању злостављања на раду, не значи да су детаљно упо-
знате и са свим његовим одредбама и могућностима заштите од злостављања
на раду које им он пружа. Није довољно познавати саму чињницу да је Закон
усвојен, већ и упознати његове одредбе, што синдикат настоји да учини еду-
кацијом запослених.
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Као један од индикатора упознатости са самом садржином и одредбама Зако-
на, анкетирани су се изјашњавали и са упознатошћу о одређивању лица за во-
ђење поступка посредовања, односно са постојањем посредника и у њиховом
предузећу. Њих 62,33% није знало ко је посредник у њиховом предузећу, а
остатак је био упознат са том чињеницом. У Београду, на пример, ниједна ан-
кетирана није знала ко је посредник у њиховом предузећу. Овај податак ука-
зује на потребу детаљнијег информисања о одредбама Закона, а не само о ње-
говом постојању. 
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Само 20% од свих анкетираних сматра да су жене заштићене одредбама Ко-
лективног уговора. Једино у Суботици 52% сматра да јесу и 30% у Крушевцу,
где у преговорима Синдикат интезивно настоји да се посебна пажња посвети
заштити ове групе жена, а све имајући у виду дужину радног века, традицију
и обавезе са којима се сусреће.
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Дисциплински поступак је вођен против веома малог броја анкетираних. У
шест градова у којима је анкета спроведена није био покренут дисциплински
поступак против анкетираних. У осталим градовима ти проценти су мали - 1%
у Крушевцу, 3% у Новом Пазару, са благим изузетком Београда, у коме је
против сваке десете анкетиране вођен дисциплински поступак, а нарочито у
Бору и Бољевцу, где је то био случај против сваке пете анкетиране. Као нај-
чешћи разлог вођења дисциплинског поступка анкетиране су навеле мобинг,
лажне оптужбе, па и пречесто коришћење боловања. Ипак, позитивна је чиње-
ница да је 57% анкетираних успело да одбрани своја права у овом поступку.
Исти проценат анкетираних навео је да је синдикат помогао у остваривању
њихових права и то, како су навеле анкетиране: заступањем, подршком, прав-
ном помоћи, позитивним ставом. Овакав податак би требало да охрабрује за-
послене и покаже да постоје реалне шансе да они који су доживели повреду
својих права остваре заштиту својих права уколико се обрате синдикату за по-
моћ. Стога овакве податке треба презентовати кроз едукативне програме за-
посленима и охрабривати их да пријаве повреду својих права и да се обрате
некој од институција, а пре свега синдикату како би их заштитили.
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ЗАКЉУЧНА 
РАЗМАТРАЊА

У дванаест градова и општина у којима је анкета спроведена, про-
сечна анкетирана жена има 41,33 године живота, живи у трочланом
или четворочланом домаћинству и има двоје деце. У браку је 66,83%
анкетираних жена, неудатих је 18,25%, а разведених је 14,92% . Од
удатих жена у 72,83% случајева запослен је и супруг. Решено стамбе-
но питање има 78,59% анкетираних, а готово свака друга анкетирана
припада групи са IV степеном стручне спреме.

Укупно рачунајући резулатате свих анкетираних жена, 76,16% се
изјаснило као запослене на неодређено време. Њих 12,6% чине запо-
слене на одређени рок, док 10,6% ради на црно. Незапослене чине
8,14% анкетираних, док је број незапослених жена пријављених код
Националне службе за запошљавање 17,9% од укупног броја анкети-
раних жена. 

Висина просечне месечне зараде запослених жена, узимајући у
обзир анкетиране из свих 12 градова износи 30.219,58 динара. Про-
сечне зараде анкетираних по градовима крећу се у прилично великом
распону од 18.353,00 динара колико износи просечна зарада у Врању,
до 47.250,00 колика је просечна зарада у Београду.

Синдикат постоји у 79,58% случајева у фирмама анкетираних же-
на у свих 12 градова и општина. Овакав проценат варира по различи-
тим градовима од Суботице, где у фирми сваке анкетиране постоји
синдикат до Врбаса и Београда, где је то случај у само 55% фирми у
којима су анкетиране запослене, што прилично одудара од просека за
све градове по овом питању. Од укупног броја анкетираних жена у чи-
јој фирми постоји синдикат, њих 82,5% су чланице синдиката.
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***

Србија је земља која бележи знатан број случајева злостављање
жена на раду, упрокос строгој забрани оваквог третмана јемченој и
засебним Законом о спречавању злостављања на раду. Готово свака
трећа анкетирана (прецизније, 31,83%) радница из 12 градова и оп-
штина у којима је анкета спровођена доживела је злостављање на ра-
ду! Поред тога, 41,91 % има сазнања да је у њиховом окружењу било
злостављања на раду.

Приметна је разлика у броју жена које су доживеле злостављање
на раду у различитим општинама. Тако је прилично висок проценат
жена које су у анкети одговориле да су доживеле злостављање на ра-
ду забележен у општинама Врање (45%), Сента (40%), Суботица
(36%) и Бечеј (35%). Најдрастичнији пример су Бор и Бољевац, где се
свака анкетирана изјаснила да је доживела злостављање на раду! Са
друге стране, у Ваљеву је забележен најмањи проценат жена које су
сматрале да су доживеле злостављање на раду- то је потврдило само
3% анкетираних жена, а нижи проценат забележен је и у Крушевцу
(7%), као и на простору општина Мајданпек, Кладово и Неготин (7%).
У Београду свака четврта анкетирана жена сматра да је била жртва
злостављања. Сличан је и однос по питању сазнања о злостављању на
раду из окружења анкетираних - у Бору и Бољевцу оваква сазнања по-
седовало је 86% анкетираних, као и 40% анкетираних у Суботици и
Бечеју и чак 70% анкетираних у Врбасу. 

Један од узрока овако великих разлика у различитим срединама
може бити у различитом поимању самог злостављања на раду. Могу-
ће је да просечна запослена жена у Ваљеву са једне стране и Бору, Бо-
љевцу или Суботици, са друге стране, не подразумева исте поступке
и третирање под појмом злостављања на раду. То би значило да поје-
дине жене у Ваљеву не сматрају да су злостављене у одређеним ситу-
ацијама које њихове колегинице у другим градовима перцепирају као
злостављање на раду. Наравно, ове претпоставке не искључују и ува-
жавају све разлике у поступању послодаваца са својим запосленима и
бољем третману који постоји у појединим фирмама, односно општи-
нама у којима је спроведена анкета, а који су такође један од узрока
за драстично различите резултате.
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Ипак, у прилог тврдњи о различитом поимању злостављања на ра-
ду говоре и сазнања о злостављанима у окружењу, која су у Ваљеву
јако мала у односну на све остале градове у којима је истраживање ра-
ђено. Највећи број анкетираних жена са стручном спремом VII, VII-1
и VIII степена у односу на све друге градове у којима је анкета спро-
ведена управо је у Суботици, где тај постотак износи 54%, као и у Бо-
ру и Бољевцу, где највише степене стручне спреме поседује 53% ан-
кетираних жена. Такође, висок је и степен анкетираних жена са VI
степеном стручне спреме, у Суботици (25%), а значајан је проценат и
у Бору и Бољевцу (14%). Са друге стране, у Ваљеву ни једна учесни-
ца у анкети не поседује VII-1 или VIII, а жена са VII степеном струч-
не спреме је 24%, док VI степен поседује 13% жена. Дакле, жене са
степеном стручне спреме од VI до VIII чине чак 79% анкетираних у
Суботици, док је у Ваљеву тај број више него дупло мањи - укупно
37% анкетираних се налази у групи између VI и VIII степена стручне
спреме.

Ови подаци говоре у прилог чињеници да се свест о појму злоста-
вљања на раду и схватању шта све он обухвата разликује и због обра-
зовања. Стога је већи број жена са вишим степеном стручне спреме у
Бору, Бољевцу и Суботици свеснији да доживљава злостављање на
раду, од жена које поседују нижи степен образовања. 

Стога је као једно од неопходних средстава борбе против злоста-
вљања на раду неопходна што већа и што обимнија едукација жена о
њиховим правима на раду. Без обзира на то који ниво стручне спреме
поседује, какав им је брачни статус или величина домаћинства, свака
запослена жена мора бити упозната са својим правима, као и са ин-
струментима које може употребити у своју заштиту у случајевима по-
вреда неког од права, као и бољем разумевању права гарантованих За-
коном о спречавању злостављања на раду. 

Од укупног броја жена које су се изјасниле да су доживеле злоста-
вљање на раду, тек свака четврта (односно 26% анкетираних) се обра-
тила синдикату ради заштите својих права и спречавања злостављања
на раду. Овакав податак нимало не охрабрује, имајући у виду да у
79,6% случајева у фирми у којој анкетиране раде постоји синдикат, а
82,5 % анкетираних које раде у фирмама са синдикалном организаци-
јом су и чланице синдиката. Поред тога, жене које су доживеле зло-
стављање на раду су само у малом броју случајева користиле друге
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механизме. Тако се само 13,6% анкетираних обратило инспекцији или
било којој другој институцији у случају злостављања. 

Као један од индикатора упознатости са правима узета је и упо-
знатост са постојањем Закона о спречавању злостављања на раду, ко-
ји је ступио на снагу 4. септембра 2010. године. У априлу и мају ме-
сецу 2011, када је анкета спроведена, 87% анкетираних жена било је
упознато са усвајањем овог закона. Такође, анкетирани су се изја-
шњавали и са упознатошћу о одређивању лица за вођење поступка по-
средовања, односно са постојањем и тиме ко је посредник у њиховом
предузећу. Натполовична већина од 62,33% није знала ко је посред-
ник у њиховом предузећу. Овај податак указује на потребу детаљни-
јег информисања о одредбама закона, а не само о постојању закона.
Дакле, битно је запослене упутити на то како закон у пракси функци-
онише и на његову конкретизацију и примену, а не само на апстракт-
но постојање.

По питању дисциплинског поступка – вођен је против веома малог
броја анкетираних. Ипак, позитивна је чињеница да је 57% анкетира-
них успело да одбрани своја права у овом поступку. Исти проценат
анкетираних навео је да је синдикат помогао у остваривању њихових
права и то, како су навеле анкетиране: заступањем, подршком, прав-
ном помоћи, позитивним ставом. Овакав податак би требало да охра-
брује запослене и покаже да постоје реалне шансе да они који су до-
живели повреду својих права остваре заштиту својих права уколико
се обрате синдикату за помоћ. Стога овакве податке треба презенто-
вати запосленима и охрабривати их да пријаве ремећење својих пра-
ва и да се обрате некој од институција, а пре свега синдикату како би
их заштитили.

На основу свега наведеног издваја се закључак да је неопходно ра-
дити много на овом питању, како би се искоренило злостављање жена
на раду и како би се омогућило да одредбе Закона функционишу у
пракси на свим местима и без кршења. Најважнији инструмент у овом
процесу је, већ неколико пута помињана, едукација запослених. Син-
дикат треба да додатно појача постојеће активности у објашњавању и
упућивању запослених у функционисање и примену Закона, о њихо-
вим правима, средствима и начинима да та права остваре. На тај на-
чин, отклониће се страх који постоји код многих жена од пријављива-
ња поступака злостављања, а који је последица страха услед неупо-
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знатости са правима која штите запослене у заштиту од самовоље над-
ређеног или послодавца. Поред тога, отварањем синдикалних органи-
зација тамо где оне не постоје и развијањем свести код запослених о
потреби синдикалног организовања ствара се још један предуслов за
институционалну заштиту од злостављања на раду. Неопходно је за-
почети шири социјални дијалог са послодавцима којим ће се разматра-
ти тренутна ситуација. Потребно је послодавцима стално указивати
на њихове одговорности и обавезе у складу са Законом. Тако је могу-
ће кроз социјални дијалог пронаћи брз и ефикасан механизам у реша-
вању овог проблема.

Напорима на решавању проблема злостављања на раду, омогућа-
ва се женама достојанствен рад, а кроз то и стабилaн живот, једнакост
шанси и могућности, што све доприноси развоју читавог друштва.
Улога жена у покретању и прогресу целокупне друштвене заједнице
суштински је важна подједнако колико и улога мушкараца, а она се не
може остварити без једнакости и апсолутне заштићености права оба
рода. Стога је нопходно наставити даљи рад на решавању и борбу са
циљем искорењивања злостављања жена на раду.
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CONCLUSIONS

In twelve cities and municipalities where the poll was conducted the avera-
ge polled woman is 41,33 years old, lives in a household of three or four mem-
bers and has two children. 66.83% of polled women are married, 18.25% are
single and 14.92% are divorced. In cases of 72.83% of married couples a hus-
band is also employed. 78.59% of the polled have a place to live in, while al-
most every other polled woman falls into the group of those with a primary
school diploma. 

Including the results of all polled women 76.16% said they had a full time
contract. 12.6% are those with a fixed time contract while 10.6% work in the
informal economy. The unemployed make up 8.14% of the polled, while the
number of those who are unemployed and at the same time registered at the Na-
tional Employment Agency amounts to 17.9% of the overall polled women.

The average monthly salary of employed women, considering those from
12 cities, is 30.219,58 RSD. The average salary of polled women in various ci-
ties covers a very wide range, from 18.353,00 RSD (which is the average salary
in Vranje) to 47.250,00 RSD (which is the average salary in Belgrade). 

Trade unions are present in 79.58% of companies in all 12 cities and mu-
nicipalities. Such percentage varies from Subotica, where a trade union exists in
every mentioned company, to Vrbas and Belgrade where trade unions are to be
found in only 55% of companies and that pretty much stands out from the ave-
rage in all cities. Out of the overall number of polled women, whose compani-
es include a trade union, 82.5% of them are trade union members.

***

Serbia is the country with a considerable number of mobbed women despi-
te a strict prohibition of such treatment which is also guaranteed by a separate
Law on the prohibition of mobbing. Almost every third polled working woman
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(more precisely 31.83%) from 12 cities and municipalities where the poll was
carried out experienced mobbing. Besides, 41.91% knows mobbing has taken
place in their surrounding. 

The difference in the number of women who experienced mobbing in vari-
ous municipalities is noticeable. So, the percentage of those who said they were
mobbed was recorded in the municipalities of Vranje (45%), Senta (40%), Su-
botica (36%) and Bečej (35%). The most drastic examples are the cities of Bor
and Boljevac, where every single polled woman said she experienced mobbing!
On the other hand, Valjevo is the city with the lowest percentage of those who
considered being mobbed – that was actually claimed by only 3% of polled wo-
men, and a low percentage was also registered in Kruševac (7%), and on the
municipal territory of Majdanpek, Kladovo and Negotin (7%). In Belgrade
every fourth woman thinks she has been the vicitim of mobbing. There is a si-
milar proportion concerning mobbing in the surroundings of polled women –
86% of the polled in Bor and Boljevac had such knowledge, 40% of them in Su-
botica and Becej and even 70% in Vrbas. 

One of the causes of such big differences in various municipalities can be a
different understanding of the very notion of mobbing. It is possible that an ave-
rage working woman in Valjevo compared to a woman in Bor, Boljevac or Su-
botica doesn’t consider the same actions and treatment to be mobbing. This wo-
uld mean that certain women in Valjevo don’t consider themselves being mob-
bed in specific situations which their colleagues in other cities perceive as mob-
bing. Of course, these assumptions don’t exclude and do consider all differen-
ces in employers’ treatment towards the employees and a better treatment which
exists in individual companies, in other words in the municipalities where the
poll was conducted. These are also some causes of drastically different results. 

However, the claim that the notion of mobbing is differently understood is
complemented by the findings on mobbing in the surrounding, which are quite
rare in Valjevo compared to other cities where research was done. The largest
number of polled women with a University degree, Master’s degree and PhD
compared to all other cities is actually evident in Subotica (54%), also in Bor
and Boljevac where 53% of polled women have the highest degrees in educa-
tion. Also, in Subotica there are many women with a college degree (25%), and
there is a significant percentage of such women in Bor and Boljevac (14%). On
the other hand, in Valjevo there isn’t a single polled woman with a Master’s de-
gree or PhD, and the percentage of women with a University degree is 24% whi-
le 13% of women have a college degree. So, women whose level of education
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ranges from a college degree up to PhD makes up even 79% of polled women
in Subotica while in Valjevo this percentage is lower by more than a double –
overall 37% of the polled belong to the group whose education level ranges
from a college degree to PhD.

These data support the fact that the awareness of mobbing and understan-
ding what it actually includes vary due to the education level. Therefore, a hig-
her number of women with a college degree in Bor, Boljevac and Subotica is
more aware of experiencing mobbing than women with a lower education level. 

Therefore, what is needed as necessary means for the struggle against mob-
bing is educating women about their labour rights on a lot higher and broader
level. Regardless of the education level, marital status or the household size
every working woman must be familiar with her rights, as well as with the in-
struments she could use for the protection in case one of her rights has been vi-
olated. Also, this contributes to a better understanding of rights guaranteed by
the Mobbing Prevention Law. 

Out of the overall number of women who said they experienced mobbing
every fourth woman (in other words 26% of the polled) consulted trade union
with the aim to protect her rights and prevent mobbing. This information isn’t
encouraging at all, having in mind that there is a trade union in 79.6% of com-
panies where the polled women work, and 82.5% of the polled working in com-
panies where trade unions exist are union members. Besides, in just few cases
women who faced mobbing used some other mechanisms of protection. 

So, in the case of mobbing only 13.6% of the polled turned to the Inspec-
tion or another institution. 

As one of the indicators of familiarity with the rights is the knowledge that
the Mobbing Prevention Law, which was enforced September 4, 2010, exists.
In April and May 2011, when the poll was carried out, 87% of the polled wo-
men knew about the adoption of this law. Also, the polled said they knew abo-
ut the procedure of delegating a person to have the role of a mediator, in other
words they were aware of who the mediator in their comapny was. The majo-
rity of 62.33% didn’t know who the mediator in their company was. This po-
ints to the need for providing more detailed information about provisions of this
law, not just about its existance. So, it is important to teach people how the law
functions practically and how it’s applied, not just teach them about its abstract
existance.

Disciplianary procedure was conducted against a small number of polled
women. However, what is a positive fact is that 57% of the polled managed to
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defend their rights in this procedure. The same perecentage of the polled men-
tioned that the trade union helped them to exercise their rights and as the polled
stated more precisely by representing, supporting, providing legal aid and posi-
tive attitude. Such information should encourage the employees and show there
are realistic chances that those who experienced the violation of their rights co-
uld be provided with the protection if they turn to the trade union for help. The-
refore, such data should be presented to the employees and encourage them to
register the violation of their rights and approach one of the institutions, prima-
rily the trade union so that they would be protected. 

Based on everything mentioned the conclusion is that it is necessary to
work a lot on this issue so that mobbing of women would be cancelled and prac-
tical application of provisions in all situations and without violation could be
enabled. The most important instrument in this process, previously mentioned
several times, is the education of employees. The trade union should additio-
nally work on giving explanations and instructing the employees about the fun-
ctions and application of the Law, their rights, means and methods to exercise
the rights. This way the fear, present in many women, to register an act of mob-
bing would be gone. This fear is the consequence of not being familiar with the
rights protecting the employees from the self-will of a superior and employer.
Besides, establishing trade union organizations where they don’t exist and rai-
sing the employees’ awareness of the need for trade union organizing create
another precondition for institutional protection from mobbing. It is necessary
to extend social dialogue with employers so that current situation would be con-
sidered. Employers’ attention needs to be constantly drawn to the responsibili-
ties and obligations in line with the Law. So it is possible to use social dialogue
to find a quick and efficient mechanism in solving this problem.

Efforts made in solving the problem of mobbing enable women to have de-
cent work, stability in life, equal chances, thus contributing to the development
of whole society. The role of women in initiating and promoting overall com-
munity is crucially important as much as the role of men and it can’t be accom-
plished without equality and complete protection of both male and female rights.
Therefore, it is necessary to continue solving this problem and struggling with
the aim to cancel mobbing of women. 
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