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Уз уговор за посао и потпис за отказ 
Б. СТЈЕЉА  

Свакога дана се у Србији подели по 300 отказа, а све више их је унапред 

ковертирано. Потписивањем бланко отказа приликом запошљавања радници се 

држе у шаци 

Свакога дана се у Србији подели по 300 отказа, процењују синдикалци, а све више их је већ 

унапред ковертирано. Ипак, иако се приликом потписивања нових уговора о раду све чешће 

потписују и бланко откази, ову појаву је веома тешко зауставити првенствено зато што је 

Инспекторат рада не препознаје као прекршај! 

Синдикати у Србији, међутим, добијају све више притужби радника, који тврде да су их 

приликом склапања уговора о раду послодавци приморали да потпишу и отказе без уписаног 

датума, које су потом шефови могли да активирају у случају болести запосленог, али и 

приликом трудноће или ако пак желе да отпусте радника без отпремнине. У овој пракси 

предњачили су власници малих фирми и предузећа, трговци и угоститељи, али на то нису 

имуна ни јавна предузећа. 

ОД ГАЗДЕ ОДЛАЗЕ ПРАВО НА СУДДрагољуб Пеурача саветује свима који ће тек засновати 

радни однос да нипошто не потписују бланко отказе.  

- Уколико послодавац инсистира на томе, било би препоручљиво да запослени затражи један 

примерак наведеног отказа ради остваривања својих права у судском поступку - каже Пеурача. 

- Тако се радници све време држе у шаци јер знају да у сваком тренутку могу да остану без 

посла, и то без отпремнине и права на накнаде са бироа. Зато су бланко откази постали мање-

више пракса - примећује и Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката 

Србије. - А најгоре је што то држава толерише. У свеопштој кризи, када нам је незванична 

стопа незапослености већ премашила ”црних” 30 одсто, онима који уопште запошљавају нове 

кадрове дата је могућност да бирају, манипулишу, уцењују... Србија је тако постала рај за 

несавесне газде, а по начину пословања све смо ближи сивој и црној зони него уређеном 

друштву. 

А да је сузбијање бланко отказа у овом тренутку ”немогућа мисија” потврђују и у самом 

Инспекторату рада. По речима директора Драгољуба Пеураче, иако Закон о раду не дозвољава 

ковертирање отказа, ова се појава тешко и открива и доказује, а за њу закон не прописује 

никакву казну. 

- Ковертирање отказа заправо значи да се отказ даје унапред, зависно од воље послодавца. А ко 

унапред тражи изјаву о отказу, манипулише вољом радника јер на овај начин отказом не 

располаже онај који га даје већ онај коме се упућује - каже Пеурача. - Проблем је, међутим, што 

инспектори рада нису у могућности да утврде ову злоупотребу јер то превазилази њихова 
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овлашћења. У пракси, послодавци негирају да су тражили отказ од својих запослених, што 

инспектор рада не може да утврди на недвосмислен начин јер се бланко откази не налазе у 

досијеу запосленог. 

Зато инспектори такве раднике упућују на суд, али су и тамо мале шансе за доказивање 

манипулација јер се бланко откази не уручују у два примерка, па се све своди на рекла-казала. 

То би се у ближој будућности, међутим, могло променити. 

- Ковертирани откази су срамота за сваку демократску земљу, каква би Србија желела да 

постане - закључује Милорад Мијатовић, из скупштинског Одбора за рад.  

- Зато ће се ово питање отворити приликом следећих разговора око измена и допуна Закона о 

раду. Новим прописима би се могло омогућити и откривање и кажњавање јер је то једини 

начин да се измени ова антицивилизацијска пракса, на коју је, нажалост, све више радника 

приморано. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/359548/Od-1-januara-provera-imovine-stecajnih-upravnika 

Од 1. јануара провера имовине стечајних 
управника 

Ивана Мастиловић Јаснић  

Под лупом унакрсног испитивања прихода и имовине чија примена почиње 1. јанура наредне 

године, прво ће се наћи стечајни управници. У Пореској управи кажу за “Блиц” да ће приоритет 

бити они који својим богатством “боду очи”. 

Радници једне од фабрика у стечају 

Власници имовине вредније од 35 милиона динара дужни су да поднесу пријаву Пореској 

управи. Уколико је у протеклих пет година неко стекао имовину у већој вредности од званичне 

зараде, на разлику ће морати да плати 20 одсто. 

  

У Пореској управи кажу да је избор на стечајне управнике пао због великих апанажа које је та 

категорија запослених добијала, а које су се кретале од неколико милиона до неколико 

десетина милиона динара. Такође, предмет неће бити они који имају имовину око 35 или 40 

милиона динара, већ они чије богатство се мери милијардама динара. 

  

- Сви који буду боли очи својим богатством, биће предмет контроле. Када је реч о јавним 

функционерима, политичарима, пре свих, у Пореској управи тврде, да су шансе да се неко 

провуче минималне будући да ће све бити узето у обзир. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/359548/Od-1-januara-provera-imovine-stecajnih-upravnika
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Чедомир Чупић из Агенције за борбу против корупције каже да 

би био довољан Закон о пореклу имовине. "Закон о пореклу 

имовине обухватао би све грађане, били би одређени и неки рокови и наравно да је испитивање 

унакрсно. Због тога ће, тај закон имати исту судбину као и Закон о екстрапрофиту, то јест 

доживеће дебакл", каже Чупић, уз напомену да је нелогично доносити специфичнији закон ако 

постоји општи који све покрива. 

  

У последњих седам година стечајни управници су постали тежи за чак 1,3 милијарде динара на 

име награда и накнада за стечајне поступке везане за приватна предузећа. Иначе, у Србији се 

води преко 2.700 стечајних поступака, а укупно има 292 лиценцирана активна стечајна 

управника. 

  

Према правилнику за рад стечајних управника, особа којој је поверен стечај може да добије 

награду до 28.100 евра за сваку фирму чија је вредност већа од милион евра, плус до један 

одсто вредности фирме. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359648/Prosecna-novembarska-zarada-42395-dinara 

Просечна новембарска зарада 42.395 динара 

Просечна нето зарада, исплаћена у новембру, у Србији износи 42.395 динара и у односу на 

зараду исплаћену у октобру, номинално је већа за два одсто, као и реално, објавио је данас 

Републички завод за статистику. 

Просечна новембарска нето зарада, била је номинално већа за 10,5, а реално мања за 1,3 одсто, 

него и истом месецу 2011. године. 

 

У периоду јануар- новембар, просечна нето зарада је номинално била већа за 9,1, а реално за 

2,2 одсто, него у истом периоду лане. 

  

Просечна бруто зарада у новембру износи 58.914 динара и у односу на просечну зараду у 

октобру, номинално и реално је већа за два одсто. 

  

Новембарска бруто зарада била је номинално је већа за 10,7 одсто, а реално мања за 1,1 одсто, у 

односу на исти месец лане. 

  

Просечна бруто зарада, исплаћена у периоду јануар-новембар, номинално је већа за 9,1 одсто, а 

реално за 2,2 одсто, неги у истом периоду прошле године. 
 

 

Закон ће доживети дебакл 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359648/Prosecna-novembarska-zarada-42395-dinara
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359770/Tender-za-Zelezaru-produzen-za-dva-meseca 

Тендер за Железару продужен за два месеца 

 

Тендер за избор стратешког партнера за Железару у Смедереву, који истиче данас, биће 

продужен за два месеца. 

Како је сазнала Радио-телевизија Србије, тендер ће бити продужен до 28. фебруара, а ово је 

други пут да се он одлаже. 

 

Влада Србије је претходно одлагање одобрила на захтев јединог понудјача - руског 

Уралвагонзавода, а та компанија је затражила додатно време како би доставила конкретну 

понуду. 

 

Железару Смедерево је Влада купила у јануару ове године од америчке компаније "Ју-ес стил" и 

то за један долар, пошто је та компанија саопштила да се повлачи из посла због огромних 

губитака и пада цена челика на светском тржишту. 

Смедеревска железара, под именом "Сартид" у марту 2003. је продата "Ју ес стилу" за 23 

милиона долара. 

  

Влада је расписала тендер за избор стратешког партнера Железаре 18. априла, а ти рокови су 

били продужени до 26. децембра ове године. 

  

Руски Уралвагонзавод се једини јавио на тендер за стратешког партнера. 

Почетком децембра у Железари Смедерево боравила је десеточлана делегација стручњака 

економског Института челичне индустрије Чермет из Русије са задатком да сагледа стање 

српске челичане за потенцијалног стратешког партнера Уралвагонзавод и да прикупи 

информације из области правног и финансијског дела пословања. 

  

Већина од 5.000 запослених у Железари су на плаћеном одусуству и примају око 60 одсто 

зараде, док је мањи број ангажован на пословима одржавања. 

  

Стручњаци су сагласни да је челичани неопходан нових власник јер је питање колико држава 

Србија може да издржи финансирање фабрике у којој је производња привремено обустављена 

почетком јула ове године. 

  

Железара је, током протеклих десетак година, била велики извозник и обухватала је до 13 одсто 

укупних продаја из Србије иностранству. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359770/Tender-za-Zelezaru-produzen-za-dva-meseca
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То предузеће је, иначе, основано под именом "САРТИД" (Српско акционарско рударско 

топионичарско друштво) 1913. године. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359721/Ljajic-Ocekujem-smanjenje-cena-zbog-ukidanja-carina 

Љајић: Очекујем смањење цена због 
укидања царина 

Бета  

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић изјавио је вечерас 

да, због смањења или укидања царина на поједине производе из Европске уније, очекује 

смањење цена у Србији. 

- У 2013. години се укида царина на белу технику, фрижидере, шпорете, машине за сушење 

веша... и по тој логици, с обзиром на то да ће царине бити равне нули, појачаће се конкуренција 

на домаћем тржишту и логично је очекивати да ћемо имати смањење цена у малопродајним 

објектима - рекао је Љајић за Телевизију Пинк.  

  

Љајић је објаснио да је уредба владе о укидању царина на поједине пољопривредне и 

прехрамбене производе из ЕУ донета ради поштовања Споразума о стабилизацији и 

придруживању. 

 

Упитан како ће те мере утицати на домаће произвођаче, Љајић је рекао да држава мора 

пронаћи начин да помогне домаћу прехрамбену и пољопривредну индустрију. 

 

- Фазна примена Споразума имала је за циљ да припреми нашу индустрију да издржи 

конкуренцију која ће бити немилосрдна после 2014. - рекао је Љајић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359692/Najvece-zarade-u-Kosjericu-najmanje-u-Priboju 

Највеће зараде у Косјерићу, најмање у 
Прибоју 

Тањуг  

Највише просечне зараде у новембру у Србији исплаћене су запосленима у Косјерићу - 67.458 

динара, а најниже у Прибоју - 19.614 динара, показали су подаци Републичког завода за 

статистику (РЗС). 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359721/Ljajic-Ocekujem-smanjenje-cena-zbog-ukidanja-carina
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359692/Najvece-zarade-u-Kosjericu-najmanje-u-Priboju
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У врху по висини плата у новембру после Косјерића, следе београдске општине Сурчин - 63.571 

динар, Лазаревац - 63.332 динара, Лајковац - 61.340 динара и Костолац - 59.497 динара. 

 

Медју општинама са најнижим платама, осим Прибоја, су и Куршумлија - 24.401 динара, Бела 

Паланка - 25.787 динара, Мало Црниће - 26.062 динара и Темерин - 26.097 динара. 

  

Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у услужним 

делатностима у рударству - 99.368 динара, а најмање запослени у производњи осталих 

саобраћајних средстава - 15.381 динар. 

  

У врху по висини плате су и запослени у производњи кокса и деривата нафте - 94.230 динара, 

запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса - 92.844 динара, запослени у 

делатности удружења - 86.510 динара и запослени у производњи дуванских производа - 84.238 

динара. 

  

Медју онима са најнижим зарадама су и запослени у кинематографској, телевизијској и 

музичкој продукцији са 18.161 динар, преради дрвета и производа од дрвета, осим намештаја - 

21.987 динара, запослени у делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација - 

22.174 динара и у производњи одевних предмета - 22.337 динара. 

  

Просечна нето зарада, исплаћена у новембру, у Србији износи 42.395 динара и у односу на 

зараду исплаћену у октобру, номинално је већа за два одсто, као и реално, објавио је данас РЗС. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tekst_u_poslednjem_trenutku_izmenile_interesne_grupe.4.html?news_id=25

3411 

Скупштина Србије данас наставља расправу о Закону о јавним набавкама 

Текст у последњем тренутку измениле 
интересне групе 
АУТОР: ЉИЉАНА БУКВИЋ 

Београд - Иако је расправа о Нацрту закона прошла добро, на задовољство свих, а текст оцењен 

као бољи од претходног, у Асоцијацији малих и средњих предузећа, Унији послодаваца и Унији 

понуђача Србије тврде да су у фази правног дефинисања чланова закона, у последњем тренутку 

пред улазак у Скупштину "одређене интересне групе успеле да унесу нека своја решења која 

отварају врата новим коруптивним радњама". Зато су припремили списак од десет нових 

амандмана који би то донекле спречили и јавне набавке учиниле транспарентнијим. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tekst_u_poslednjem_trenutku_izmenile_interesne_grupe.4.html?news_id=253411
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tekst_u_poslednjem_trenutku_izmenile_interesne_grupe.4.html?news_id=253411
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Потпредседник Асоцијације за мала и средња предузећа Милан Кнежевић тврди да је почетна 
верзија коју је припремала Српска напредна странка и која је у јавној расправи чак побољшана, 
промењена и да су тој партији „подметнута нека решења која се сада налазе пред 
посланицима“. Он каже за Данас да је у члану 3 уметнута реченица „коју наручилац није одбио 
због битног недостатка“ и да је проблем у томе што ће ако се стави на вољу наручиоца да 
процењује који су то битни недостаци, то отворити врата потпуном дискреционом одлучивању. 

- Осим тога, реченицу да „наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке“ 
треба обрисати, јер се у пракси показало да је необјављивање процењене вредности јавне 
набавке највећа могућност за повећање вредности кроз анексе уговора и друге коруптивне 
радње - напомиње Кнежевић. Он наводи још неколико предлога које је махом сачинила Унија 
понуђача, које би посланици требало да размотре пре усвајања Закона, и који се углавном 
односе на недовољно јасне дефиниције које би пружиле могућност за различито тумачење. 

Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић каже за Данас да су јавне набавке увек 
биле подложне великој корупцији и да су ретки случајеви када је све чисто. Он хвали предлог 
новог закона и тврди да је радна група направила добар текст који је велики помак у односу на 
оно што смо имали раније, али да је у последњој верзији „промењен један део чланова“ и да је 
очигледно „дошао у руке неких интересних група“. 

- Усвојено је 27 наших примедаба, али неке нису. Предложили смо и шефовима посланичких 
група десет амандмана који би, уколико буду прихваћени, свели корупцију у јавним набавкама 
на минимум - истиче Рајић. 

Он каже да су састављајући предлоге који би помогли да поступци јавних набавки буду 
транспарентнији, ишли по систему како би се понашао менаџер који води приватну компанију. 
Рајић напомиње да је најважније да буду усвојени они предлози који спречавају велику 
корупцију, односно поступци применљиви у јавним набавкама велике вредности. „Важно је да 
се избегне прећутни договор и омогући транспарентност“, истиче Рајић. 

Он каже да је прва верзија била „правно прецизнија“ и да закон мора првенствено да буде јасан 
судијама које ће на основу њега да доносе пресуде. Шта се десило после јавне расправе и како 
су и када неке одредбе промењене Рајић не зна, али зна, како каже, да се у неким члановима 
„нешто закомпликовало“. 

Чланрадне групе која је писала Закон о јавним набавкама Ђорђе Белензада каже за наш лист 
да је нацрт закона прошао јавну расправу и да је радна група разматрала велики број 
примедаба које су стигле на текст. „Неке од тих примедаба су усвојене, неке нису. Амандмани 
који су сада стигли још нису детаљно размотрени, верујем да ће бити. Иначе, увек постоје 
интереси различитих група када се усвајају нови закони и увек гледате како да уравнотежите 
што више те захтеве - напомиње Белензада. Он каже да ни он лично није задовољан свим 
одредбама у закону, али да је генерално текст који је у Скупштини велики корак напред у 
односу на оно што сад имамо. 

Изостале оштре казне 
- Требало би да следимо добре примере неких европских земаља које немају ни приближно 
велики проблем са корупцијом као ми у Србији. Корупција у Немачкој је 0,3 одсто, а у 
Аустрији последњих 13 година није забележен ниједан случај корупције у великим јавним 
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предузећима. А знате зашто? Зато што су казне ригорозне. Код нас тога нема и зато би 
увођење оштре казнене политике био најбољи начин да се супротставимо корупцији, јер би 
мало ко ризиковао да изгуби, на пример, кућу - каже Драгољуб Рајић. 

Добри примери 
Податак да у Аустрији последњих 13 година није забележен ниједан случај корупције у 
великим јавним предузећима делује невероватно и недостижно у Србији. Али, у тој земљи су 
ригорозне казне за оне који се у таквом „послу“ ухвате, јер не само да подразумевају 
десетогодишњу забрану бављења јавним послом него и за злоупотребу која премаши 15.000 
евра директор предузећа одговора личном имовином. Да је наш закон о јавним набавкама, 
који се тренутно налази у Скупштини и о ком ће посланици и данас разговарати пре него што 
га усвоје, уврстио некакву сличну одредбу, сигурно не бисмо разговарали о милијарду евра, 
колико се због злоупотреба у процесу јавних набавки у Србији изгуби сваке године. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-cinovnike-nema-krize.sr.html 

За чиновнике нема кризе 

Зараде у јавном сектору од 2010. до 2012. расле су мимо закона, а исто ће се догодити и у идућој 

години, каже члан Фискалног савета Владимир Вучковић 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је да су зараде у јавном сектору од 2010. до 
2012. године порасле 11,4 одсто више него што је било предвиђено законом. Штавише, по њему, 
плате државних службеника неће марити за дужину губера и законско ограничење ни 
догодине. 

– Да то није пролазна појава показује и буџет за 2013. годину – указује Вучковић. 

– По Закону, плате у јавном сектору догодине би требало да порасту за 4,5 одсто, а у буџету је 
предвиђено повећање од седам одсто. Ту нешто није у реду, јер зараде у јавном сектору расту 
брже него што би требало.  

Вучковић је додао да ту нерегуларност у расту масе зарада у јавном сектору не може да објасни 
повећање радних места и напредовања запослених, истичући да у појединим министарствима, 
а највише у Министарству унутрашњих послова, расту расходи који имају карактер зарада. 

Према његовим речима, номинално, то су социјална давања за запослене, али у суштини то је 
исплата зарада мимо закона и индексације. Ове године МУП је исплатио шест милијарди 
динара више, а и за 2013. предвиђене су повишице изнад индексације, односно веће од 
очекиваног раста БДП-а и трошкова живота. 

Вучковић је упозорио да је доследна примена индексације плата и пензија кључна за 
одрживост јавних финансија у 2013. години и додао да ће се највеће уштеде у буџету за следећу 
годину од 20 милијарди динара постићи применом плана повећања пензија и плата. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-cinovnike-nema-krize.sr.html
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Оцену Вучковића за наш лист је коментарисао Влајко Сенић, државни секретар у овом 
министарству, оценом „да Фискални савет куца на отворена врата”. 

– Ми смо тај проблем уочили и у Закону о буџету омогућили контролу динамике запошљавања. 
То је тема о којој смо разговарали и са ММФ-ом. Ценимо напоре Фискалног савета да укаже на 
потенцијалне ризике у реализацији буџета, али мени се чини да често у јавност излазе са 
проблемима које смо заједно уочили и радимо на њиховом отклањању. 

Дакле, проблем је у „динамици запошљавања” оних које плаћа буџет. Што би требало да значи 
да је у јавном сектору у протекле три кризне године растао број запослених, па су због тога, 
очигледно мимо закона, на расходној страни буџета у тим годинама морали да се повећају 
издаци за њихове плате. Подсећања ради, у тим кризним годинама у приватном сектору 
угашено је око 400.000 радних места. 

На другој страни, подсетио је Вучковић, вишак запослених у здравству, просвети, локалним 
самоуправама, агенцијама и сличним институцијама је између 20.000 и 30.000 запослених. 

– Речено је да неће бити отпуштања док траје криза, али требало би да се припреми план да се 
са првим назнакама изласка из кризе или побољшања ствари и у тој области крене напред – 
оценио је Вучковић. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, сматра да је за фискалну 
консолидацију неопходно да се остваре уштеде и на позицији плата за запослене у јавном 
сектору, па и у државној управи. 

– Да би се оствариле неопходне уштеде, са тим би одмах морало да се почне – тврди Арсић. 

– Ако се тај посао буде одгађао, неће се догодити. Јер, неки тврде да сада није време због кризе, 
а кроз две-три године неће бити време због избора. Друго, не слажем се да криза није време за 
отпуштање прекобројних у јавном сектору, јер је то један од начина на који се криза решава. 
Тако се привреда растерећује од пореза, а истовремено се доприноси смањивању фискалног 
дефицита.  
Арсић напомиње да смањивања фискалног дефицита неће бити у години када прекобројни 
одлазе, јер се исплаћују отпремнине, али је у наредним годинама уштеда значајна. 
За разлику од садашње Владе Србије, убрзо по ступању на дужност хрватски министар 
финансија Славко Линић најавио је отпуштање 20.000 запослених у државној управи и јавном 
сектору. 

– Влада Србије греши што одлаже тај посао, јер тиме нехотице поручује јавности да није чврсто 
решена да спроводи реформске мере, које нису пријатне – каже Арсић. – Хрватска влада 
поступа другачије. Наравно, неће отпустити свих 20.000 у једној години. Тај пример треба да 
следи и Влада Србије. 

На плате запослених у јавном сектору троши се око 12 одсто бруто домаћег производа, док се на 
плате запослених у републичкој администрацији троши око 0,9 одсто свега што у једној години 
створимо. 

Од избијања светске економске кризе до краја прошле године број запослених у Србији смањен 
је за 13 одсто, а највише у предузетничком сектору. У државној управи, здравству и образовању 
забележен је раст броја запослених за 3,1 одсто. 

Ипак, Влајко Сенић сматра да је Предлогом закона о буџету за 2013. „омогућена контрола 
динамике запошљавања” и да ће бити ефикасна, а плате запослених у јавном сектору неће 
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прескочити законом утврђене баријере. Штавише, он је убеђен да у то верују и „највећи 
инвеститори на међународном тржишту обвезница”. 

реалном тржишту након разговора са најпознатијим и највећим инвеститорима на 
међународном тржишту обвезница – каже Сенић. – Они очигледно уважавају мере фискалне 
консолидације које смо усвојили и инструменте за контролу ризика током реализације буџета, 
не само 2013. године, већ и у средњем року. 

Александар Микавица 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-u-srbiji-370-evra 

Плате у Србији 370 евра 

 

Просечна нето зарада исплаћена у новембру у Србији износи 42.395 динара и у 
односу на ону исплаћену у октобру номинално је већа два посто, као и реално, 
објавио је Републички завод за статистику. 

Рачунато у еврима, просечно смо у новембру зарадили нешто више од 370 евра. 

Просечна новембарска нето зарада била је номинално 10,5 посто већа, а реално 1,3 одсто мања 
него у истом месецу 2011. године. 

У периоду јануар–новембар просечна нето зарада је номинално била 9,1 посто већа него у 
истом периоду лане, а реално 2,2. 

Просечна бруто зарада у новембру износи 58.914 динара и у односу на ону у октобру, 
номинално и реално је већа два посто. 

Новембарска бруто зарада била је номинално 10,7 посто већа у односу на исти месец лане, а 
реално 1,1 одсто мања. 

Просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар–новембар номинално је 9,1 посто већа него 
у истом периоду прошле године, а реално 2,2. Највише просечне зараде у новембру у Србији 
исплаћене су запосленима у Косјерићу – 67.458 динара, а најниже у Прибоју – 19.614 динара, 
показали су подаци РЗС-а. У врху по висини плата у новембру, после Косјерића, следе 
београдске општине Сурчин – 63.571 динар, Лазаревац – 63.332, Лајковац – 61.340 и Костолац 
– 59.497 динара. 

Међу општинама с најнижим платама су, осим Прибоја, и Куршумлија – 24.401 динар, Бела 
Паланка – 25.787, Мало Црниће – 26.062 и Темерин – 26.097 динара. 

Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у услужним 
делатностима у рударству – 99.368 динара, а најмање запослени у производњи осталих 
саобраћајних средстава – 15.381. Међу онима с најнижим зарадама су и запослени у 
кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији с 18.161 динаром, преради дрвета и 
производа од дрвета, осим намештаја – 21.987, запослени у делатности путничких агенција, 
тур-оператора и резервација – 22.174 и у производњи одевних предмета – 22.337 динара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-u-srbiji-370-evra
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1236056/Promena+Zakona+o+radu+uz+saglasnost+sindikata.ht

ml 

Промена Закона о раду уз сагласност 
синдиката 

Без сагласности синдиката неће бити никаквих промена Закона о раду, рекао 
премијер Србије Ивица Дачић. Премијер рекао да Закон треба мењати тако да он 
буде и у интересу запослених, и да послодавцима омогући да раде. 

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да без сагласности синдиката неће бити никаквих 
промена Закона о раду. 

Укидање дажбина због ССП-а 

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да је укидање дажбина за пољопривредне производе 
из земаља Европске уније ствар затеченог стања, на основу раније вођених преговора и раније 
потписаног Споразума о стабилизацији и придруживању. 

Влада Србије жели да разговара са Европском комисијом о томе, рекао је премијер. 

Дачић је новинарима у Сава центру рекао да је Влада Србије управо из тог разлога донела 
одлуку да се поведу разговори са ЕУ, како би се ишло у корак са договореним, али и видело на 
који начин да се заштити домаћа производња. 

Пољопривреда ће имати највише користи од приступа Унији, рекао је премијер. 

"Треба мењати тај закон али он мора да буде и у интересу запослених и да омогући 
послодавцима да раде", рекао је Дачић у београдском центру Сава на скупу Удружених 
синдиката "Слога". 

Дачић је упозорио да Србија има највећу стопу инфлације и незапослености у Европи 
поменувши да је више од 25 одсто незапослених, а у популацији млађој од 35 година тај број се 
креће и до 50 одсто. 

У говору у којем се повремено обраћао као премијер, а повремено као председник 
Социјалистичке партије Србије Дачић је рекао да послодавци који дођу у Србију морају да 
привхате да радници имају иста права као и запослени у земљама из којих су дошли. 

Дачић је рекао да ће се левичарске идеје у Србији чути онолико колико људи буду гласали за 
левичаске странке и СПС назвао највећом левичарском партијом у Србији. 

Дачић који се на почетку говора присутнима обратио са "другарице и другови" рекао је да је 
прошло време неолибералног капитализма и да се у Србији не могу доносити закони као да је 
доба првобитне акумулације капитала. СПС са синдикатом Слога има потписан меморандум о 
разумевању и сарадњи. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1236056/Promena+Zakona+o+radu+uz+saglasnost+sindikata.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1236056/Promena+Zakona+o+radu+uz+saglasnost+sindikata.html
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Председник синдиката "Слога" Жељко Веселиновић поручио је да ће се тај синдикат борити за 
права радника, а јужнокорејску компанију "Јура" која послује у Србији назвао је "злочиначком 
оранизацијом". 

"Јура је злочиначка институција која је упропастила достојанство радника и у којој људи 
добијају батине", рекао је Веселиновић и додао да се Слога бори и за права радника у 
компанији "Трајал" у Крушевцу, где бугарски власник покушава да распрода имовину. 

Премијеру Србије Ивици Дачићу је на скупу синдиката Слога уручена специјална захвалница 
Захвалнице за сарадњу са синдикатом Слога добили су и посланичка група СПС у Скупштини 
Србије и потпредседник СПС и генерални директор "Србијагаса" Душан Бајатовић. 

 

 

 

 


