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Држава најбоље плаћа 
С. БУЛАТОВИЋ  

Процене стручњака - замрзавање зарада и пензија једини начин да се постигну 

уштеде. У јавном сектору плате 40 одсто веће него код приватника, а у Европи је 

разлика око 25 одсто 

НОВА влада, уколико заиста жели да уравнотежи буџет, неће моћи да побегне од замрзавања 
плата и пензија. Штедња на свим осталим ставкама, па и евентуално отпуштање радника у 
јавном сектору, застрашујући раст "минуса" у српским финансијама примирило би на свега 
неколико месеци. Тако сматрају економисти окупљени у Фонду за развој економске науке 
(ФРЕН), аутори публикације "Квартални монитор". 
На плате најстаријих грађана Србије и око 440.000 радника у државном сектору одлази више 
од половине српског буџета. Милојко Арсић, главни уредник "Кварталног монитора", међутим, 
објашњава да када се посматра број запослених у јавном сектору на 1.000 становника, Србија 
никако не предњачи у европској породици. Оно по чему одскаче јесте разлика њихових зарада 
у односу на оне у привреди. У Србији државни службеник зарађује скоро 40 одсто више, а у 
европским земљама је уобичајена разлика око 25 одсто.  
ЗАПОСЛЕНОСТКОРИ Удовички, оснивач и први уредник "Кварталног монитора", упозорава 
да Србија што пре мора да нађе начин да повећа запосленост, како би они издржавали државу. 
- Привреда је толико мала и запосленост је ниска јер немамо државне услуге које су потребне 
модерној конкурентној привреди - сматра Кори Удовички. - Са феудалном поделом ресора није 
могуће водити политику. Потрошили смо озбиљна средства да се доведе "Фијат" у Србију и сада 
је питање како ћемо подржати индустрију коопераната. 

- Ако се не замрзну плате и пензије није могуће укупно смањивање јавне потрошње - сматра 
Арсић. - План Фискалног савета подразумева и уштеде у јавним набавкама, мањим 
субвенцијама, смањење броја запослених, укидања непотребних фондова и агенција. Све то 
није довољно без замрзавања плата и пензија. Вишак у јавном сектору износи између 20.000 и 
25.000 људи. Не ради се о стотинама хиљада људи, већ о уштедама од 0,5 одсто бруто домаћег 
производа. У јавним набавкама су могуће уштеде, али се и оне прецењују. Постоје 
нерационалности и корупција, али имамо и несташицу лекова. 
Уколико Србија не добије ускоро владу, и то ону која је спремна да трошкове прилагоди 
приходима, грађани ће последице осетити на својој кожи. Куповна моћ ће им се и даље топити. 
- Ако се дефицит не смањи, све се дешава спонтано кроз тржишне механизме и то значи да 
динар снажно пада - додаје Арсић. - Тако се наша потрошња своди у оквире који су нам реално 
доступни, а то је наша производња. Последице стихијског прилагођавања биле би много горе 
за грађане него да држава плански смањи потрошњу и повећа порез. Проблем Србије је што је 
и средњи слој становништва сиромашан. Већина грађана је у тешком положају, а фискална 
консолидација није могућа, а да се не погорша стандард становништва. 
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Струју мери нова влада 
Т. С.  

Неизвесно поскупљење електричне енергије. Саветник премијера за енергетику 

Петар Шкундрић каже да ће око цене струје бити ангажована нова влада, 

регулаторна тела и НБС 

КАДА ће и за колико процената поскупети струја одлучиће нова Влада Србије, тако да се у овом 
тренутку не може прецизно рећи хоће ли у нареденом периоду бити повећана цена електричне 
енергије, каже Петар Шкундрић, саветник премијера за енергетику. 
Како наводи Шкундрић, око свих цена па и цене струје, мораће да буде ангажована влада, 
регулаторна тела и Народна банка Србије, односно сви који се баве макроекономском 
политиком. 
Студија Светске банке, објављена пре шест месеци, предвиђа поскупљење струје у Србији, 
током наредне три до четири године, између 40 и 80 процената. Према речима Драгомира 
Марковића, генералног директора Електропривреде Србије, од октобра цена струје прелази у 
надлежност регулаторне Агенције за енергетику. Та агенција ће, у складу са одређеном 
методологијом и у сарадњи са ЕПС предлагати цену електричне енергије.  
ИНВЕСТИТОРИНајвећи инвеститори у Електропривреди Србије су грађани и привреда, јер су 
сви инвестициони пројекти реализовани новцем од продаје електричне енергије. У наредне 
четири године могуће је очекивати ниво инвестиција у енергетици Србије до 2,5 милијарде 
евра и потребно је подржати домаће компаније на тим пословима. Ове инвестиције отвориће 
10.000 нових радних места. Домаћим фирмама биће олакшани услови за учешће на тендерима 
за реализацију енергетских пројеката. 

Како наводи Марковић, струја је у Србији најјефтинија у односу на земље региона, што ЕПС-у 
знатно умањује приходе за инвестиције. Електропривреди Србије недостаје између 500 и 600 
милиона евра за инвестиције у изградњу производних капацитета. Од 2000. до 2005. године та 
компанија из сопствених средстава инвестирала је око 200 милиона евра годишње, а од 2005. 
до 2011. око 500 милиона евра углавном у ревитализацију постојећих постројења. 
Марковић је нагласио да без инвестирања у електроенергетски сектор, нема покретања домаће 
привреде и отварања нових радних места, јер је од укупних инвестиција Електропривреде 
половина средстава одлазила на финансирање радова које су изводиле домаће компаније. 
Степен наплате електричне енергије премашује 90 одсто и социјално угрожене категорије 
потрошача плаћају нижу цену струје, а такав тренд биће настављен и у будућности. Тренутна 
цена електричне енергије у Србији је око пет евроценти за киловат-час. 
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За самозапошљавање држава даје 200 
милиона динара 

Бета  

Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ) данас је доделила 45 уговора за 

субвенционисање самозапошљавања, вредности по 160.000 динара. 

Директор НСЗ Дејан Јовановић изјавио је приликом доделе уговора да ће ове године бити 

подељено укупно 200 милиона динара за помоћ за покретање сопственог посла и истакао да је 

развој приватног предузетништва веома важан за превазилажење економске кризе. 

  

Медју 45 потписника уговора о субвенцији, који су на евиденцији НСЗ, има адвоката, фризера, 

козметичара, туризмолога. 

  

Они су дужни да раде наредних годину дана и да уредно измирују обавезе и плаћају порезе и 

доприносе. 

  

Јовановић је казао да је у протекле четири године на тај начин субвенционисано 11.635 

пројеката. Искуства су позитивна: 70 одсто оних који покрећу предузетништво, успеју да га 

реализују. 

  

У Србији око милион људи ради у малим и средњим предузећима и држава мора то да 

подржава ако жели да се развија, јер предузетништво може да помогне превазилажење кризе, 

казао је Јовановић. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zamrzavanje-nema-alternativu.sr.html 

Замрзавање нема алтернативу 

Одустајањем од стављања на лед државних плата и пензија ризикује се да финансирање јавног 

дуга постане неодрживо 
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Одустајање од замрзавања плата запослених у јавном сектору и пензија ризично је, јер прети 
опасност од убрзаног раста јавног дуга. С друге стране смањење буџетског дефицита било би 
скромно, упозорио је јуче др Милојко Арсић, главни и одговорни уредник „Кварталног 
монитора”, представљајући најновији број ове публикације Фонда за развој економске науке 
(ФРЕН). 

Ако се одустане од те мере, стабилизација ће бити доста спорија, смањивање фискалног 
дефицита биће релативно скромно и у овој и у наредној години, а то значи да ће јавни дуг и 
даље релативно брзо расти, објаснио је Арсић. 

Приликом предлагања других мера треба имати на уму њихов утицај на фискални дефицит, 
али и допринос опоравку и расту привреде, указује аутор ове анализе под насловом ,,Да ли је 
Србији потребна фискална консолидација и како је остварити”. Арсић је приметио да неке мере 
не би биле добре, као што је смањивање јавних инвестиција. 

Поред тога, његов став је да неке друге мере не би могле да имају исти учинак у смањивању јаза 
између прихода државног буџета и расхода као што су то замрзавање плата и пензија. Наиме, у 
план који је предложио Фискални савет већ су укључене могуће уштеде при набавци робе и 
услуга, на субвенцијама или код отпуштања вишка радника. 

– Ако буде повећана стопа пореза на додату вредност, а одустане се од замрзавања плата и 
пензија, онда ће значајан део додатних прихода од пореза на додату вредност, вероватно неких 
30 до 40 одсто, отићи на додатно повећање плата и пензија, које ће бити повећане за раст цена 
који ће бити последица повећања ПДВ-а – рекао је Арсић. 

По њему, одустајањем од замрзавања плата и пензија задржавају се доста високи ризици као то 
да јавни дуг постане неодржив и да његово финансирање постане немогуће – оценио је Арсић. 

Он је приметио да „уколико гледамо шта раде друге земље у окружењу и у Европи, тешко је 
претпоставити да су сви њихови економисти нестручни и њихови политичари неодговорни и 
преузимају тако драстичне мере штедње, као што је смањење плата и повећање пореза, а да 
само у Србији то није неопходно”. 

Арсић је навео пример Словеније која смањује плате које се исплаћују из буџета, Хрватске која 
је повећала ПДВ, а планира и смањивање плата државних службеника, као и да је већина 
земаља у Европи повећала неки порез, најчешће ПДВ. 

Према његовом мишљењу кључ за опоравак привреде Србије је у структурним реформама 
којима се отклањају системске препреке за привредни напредак, а не у фискалним 
подстицајима. Простор за фискалне подстицаје у Србији је врло ограничен, њихови домети су 
врло мали, а потенцијални трошкови и ризици због раста јавног дуга и спољног дефицита су 
високи. 

У својој анализи резултата примене Закона о фискалној децентрализацији Арсић је нагласио 
да су они „крајње негативни” и да је тај пропис значајно утицао на повећање фискалног 
дефицита Србије. Он је нагласио да је само у првом кварталу ове године фискални дефицит 
Србије повећан за 10 милијарди динара због пребацивање дела буџетских прихода са 
централне на локалне власти. 

– Ако Закон о финансирању локалних самоуправа остане на снази, фискални дефицит ће у овој 
години бити повећан за око 40 милијарди динара – рекао је Арсић и затражио укидање тог 
закона или измену прерасподеле буџетских прихода са локалног на централни ниво. 
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Подсетио је да је у Србији у прва четири месеца ове године остварен висок фискални дефицит, 
од око 80 милијарди динара или седам одсто БДП-а. 

А. Микавица 
Држава да се уозбиљи 
У временском и финансијском теснацу, у коме је Србија, држава мора да се уозбиљи, а то значи 
да мора да смањује трошкове ако већ неће да замрзава плате и пензије, рекла је Кори 
Удовички, творац ФРЕН-а. То подразумева фискалне рестрикције и неопходне жртве, а од нове 
владе се очекује да саопшти листу приоритета. Привредни опоравак мора бити на њеном 
почетку, а политика мора да слуша привреду и струку. 

Укупна потрошња у Србији премашује расположиви БДП за 10 до 16 одсто, подсетила је 
Удовички. Зато је неопходно мерама фискалне политике подстицати производњу. 

Субвенције и ослобађање од пореза не могу бити једине подстицајне мере, нагласила је 
Удовички и заложила се за оснивање развојне банке. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kurs-pogurao-cenovnike.sr.html 

Курс погурао ценовнике 

Свеже месо и уље већ су поскупели, а најављено је и повећање цена прерађевина од меса и 

слаткиша 

Свеже месо, јестиво сунцокретово уље, сокови и безалкохолна пића само су неки од производа 
који су поскупели у протеклих недељу, две, а трговци кажу да су им јуче од добављача стигле и 
најаве нових повећања цена. Од првог јула, прерађевине од меса појединих произвођача биће 
од 10 до 20 одсто скупље, слаткиши ће коштати 12 одсто више, а поједине грицкалице биће 
скупље четири одсто. 

Саговорници „Политике” оцењују да је ценовнике навише погурао углавном курс евра, с 
обзиром на то да многи производи садрже увозне компоненте, а ту су и енергенти попут нафте, 
чија је цена такође у страној валути. Међутим, наши саговорници оцењују да нису сва 
поскупљења оправдана, јер како истичу у Националној организацији потрошача Србије, према 
њиховим подацима, ценовници су одавно подешени на курс од 120 динара за један евро. 

Милан Простран, секретар Удружења за пољопривреду и прехрамбену индустрију Привредне 
коморе Србије, сматра да на кретање ценовника хране у Србији у овом тренутку утичу сезонске 
прилике и курс евра. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 20. јуна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kurs-pogurao-cenovnike.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kriza-nadmudrila-strucnjake.sr.html 

Финансијска криза надмудрила стручњаке 

Економисти и банкари задужили су се у швајцарцима, државни званичници кризу 

представљали као нашу шансу, угледни брокери изгубили на берзи, а најбољи привредници се 

преинвестирали 

„Ако људи спајају крај с крајем и сваког месеца се задужују, биће огромних проблема. Пре или 
касније ђаво ће доћи по своје, неко ће им закуцати на врата и одузети стан или ауто. Кредит је 
луксуз.” Овако је бивши гувернер Радован Јелашић у јесен 2007. године у време кредитног 
бума, као гост редакције „Политике”, упозоравао грађане да не троше више него што зарађују. 
Нико то не ради из беса, већ да би задовољио основне потребе, одговорили су му новинари, „ 
јер да нису узимали кредите – многи грађани данас не би имали ни стан, ни ципеле, ни 
компјутер”. 

– А реците ви мени шта ћете урадити кад узмете зајам с девизном клаузулом и неко 2008. 
године замрзне плате, а курс оде – питао је тадашњи гувернер. 

Готово пророчки данас делује ова изјава бившег првог човека централне банке, иако је тог дана 
била повод за оштру расправу са новинарима „Политике”. Јер после непуних годину дана 
догодило се оно што нико није могао да предвиди. Светска криза уздрмала је и српско 
тржиште, плате и пензије су замрзнуте, рате за кредите су повећане, а оне у швајцарцима – 
дуплиране. Речником бившег гувернера речено – ђаво је заиста код многих дошао по своје. 
Вероватно несвесно, Јелашић је тако предвидео нешто што никоме од стручњака у то време 
није падало на памет. 

Нису само грађани и новинари у то доба правили лоше процене. Неколико економиста, на 
пример, узело је стамбене кредите у швајцарским францима. Међу њима су и Никола 
Алтипармаков, члан Фискалног савета и Мирослав Здравковић уредник сајта 
„Макроекономија”. Милан Париводић, бивши министар за економске односе са 
иностранством, ишао је тако далеко да је грађане уверавао да швајцарци нису ризични. 
Полакомила се и Дијана Марковић-Бајаловић, бивша председница Комисије за заштиту 
конкуренције, али и комплетни управни одбори неких веома утицајних банака на тржишту. 

У тој чињеници неки државни званичници виде разлог да незванично спочитају члановима 
Фискалног савета, јер уколико нису у стању да финансијски стабилизују сопствени буџет, како 
ће онда предложити мере за стабилизацију државне касе. 

Међутим, и многе представнике власти криза је такође „насанкала”. У јесен 2008. године 
државни званичници очекивали су економски раст од 5,5 одсто, а привреда је 2009. годину 
завршила у минусу. И врапци на грани памте како су Божидар Ђелић и Млађан Динкић кризу 
представљали као нашу шансу. Али се можда мало ко сећа како је на једном радном ручку 
премијера Мирка Цветковића с бизнисменима, баш док су конобари доносили дезерт, 
привредник Топлица Спасојевић окупљенима забиберио оброк. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 20. јуна.  
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kriza-nadmudrila-strucnjake.sr.html
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=619901 

Е-новинама искључена струја 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикат новинара Србије (СИНОС) протестовао је данас због 

искључења струје редакцији Е-новина указујући да је реч о једном виду притиска 

на медије. 

 Синдикат је подсетио да су Е-новине платиле највећи део дуга за струју и да сада дугује 60.000 динара, 

што је, како су навели, недопустив разлог за искључење. 

У саопштењу СИНОС-а тражи се да електродистрибуција укључи струју Е-новинама и да са том 

редакцијом постигне договор о начину исплате преосталог дуга. 

Захтев да се Е-новинама укључи струја подржали су и Удружење новинара Србије и Независно 

удружење новинара Србије. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=19&nav_category=16&nav_id=619721 

Пријава против директора 14.октобра 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крушевац -- Одбор синдиката "14.октобра" у Крушевцу поднео кривичну пријаву 

против бившег директора Зорана Радмановца и НН лица због незаконите продаје 

пословног простора. 

 Радмановац оптужбе назвао "апсолутном неистином". 

Председник самосталног синдиката Љубиша Велимировић је рекао да је синдикат дошао до 

сазнања која се односе на продају пословног простора овог предузећа у Скопљу, који је продат 

по нижој цени од реалне, као и да средства након продаје нису приказана на рачуну "14. 

октобра". 

Реч је о пословном простору од 170 квадрата у центру Скопља који је продат по цени од 700 

евра по квадрату, рекао је Велимировић на конференцији за новинаре и додао да није била 

поштована процедура приликом продаје.  

 

"Позив није објављен у јавним гласилима, а имали смо три понуђача који су дали понуду од 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=20&nav_category=12&nav_id=619901
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=06&dd=19&nav_category=16&nav_id=619721
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600, 660 и 700 евра по квадрату. Најбољу понуду дала је компанија 'Мај комерц-Леар' из 

Скопља која је објекат од 170 квадрата, подељен у две целине, купила за 119.000 евра", објаснио 

је он.  

 

Велимировић је казао да износ од 119.000 евра није уплаћен на рачун ИМК "14.октобар", а да се 

документација о продаји објекта налази код бивше финансијске директорке Милице 

Марковић, а не у фабрици.  

 

Он се позвао и на извештај Комисије за примопредају дужности у "14. откобру", чији су чланови 

констатовали да у овом предузећу не постоји ниједан документ о продаји пословног простора у 

Скопљу.  

 

Бивши генерални директор ИМК "14. октобар" Зоран Радмановац изјавио је Тањугу да су 

тврдње Велимировића "апсолутна неистина" и најавио приватну тужбу против њега за клевету.  

 

Фирма "ИМК Комерц" постоји у Скопљу од 1992. године и она је пословала независно од "14. 

октобра" у Крушевцу. Проблеми у тој фирми почели су после 2000. године, када су органи 

управљања донели одлуку о продаји тог објекта", казао је Радмановац, додајући да је приликом 

продаје процедура у потпуности поштована.  

 

"Тачно је да смо простор продали за 119.000 евра, од тога 92.000 евра уплаћено је на рачун 

'14.октобра', а преостали износ смо искористили да намиримо обавезе тог предузећа према 

држави Македонији, односно тамошњим јавним предузећима", рекао је Радмановац.  

 

Он је нагласио да је сва документација о тој продаји у крушевачкој фабрици. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=19&nav_id=619748 

"На коридорима касни и пет плата" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Велики број радника на коридорима и великим државним 

инфраструктурним пројектима у Србији не добија плату и по пет месец, кажу у 

Независностии. 

 "Затекли смо раднике којима се дугује по три, четири или пет зарада и они су жртве свог рада", каже 

председник Гранског синдиката грађевине синдиката Независност Саша Симић. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=06&dd=19&nav_id=619748
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Он наводи да "велике фирме звучних имена добијају послове дају их подизвођачима који 

ангажују раднике и тргују њима. Направе се велика дуговања, па се онда радници пребацују 

код другог подизвођача". 

"Такви радници су ван евиденције и невидљиви су", каже он и истиче да се "у радној 

експлоатацији врти огроман новац". Симић је навео да је синдикат понудио 

инспекцији рада да државни и синдикални инспектори раде заједно за спречавању таквих 

злоупотреба и најавио да ће бити издат и приручник за раднике. 

Представница невладине организације Астра Ивана Радовић 

рекла је да би трговину људима у циљу радне експлоатације 

требало разликовати од непоштовања радног права и лошег 

положаја радника у транзицији.  

 

"Жртве радне експлоатације у Србији су откривене 

најчешће у грађевинској индустрији и реч је углавном о 

мушкарцима. Астрин СОС телефон уведен је пре 10 година, а 

прва жртва радне експлоатације забележена је 2005. године и од 

укупно 400 људи којима је Астра указала помоћ, око 10 одсто су 

радно експлоатисани мушкарци", рекла је она.  

 

Представник Медјународне организације рада Јован Протић навео 

је да годишња вредност принудног рада у свету износи 32 

милијарде долара и да је процењено да у свету има 21 милион 

жртава принудног рада од којих око 19 милиона у приватном сектору а око два милиона у 

државном, а од тих 19 милиона око 4,5 милиона жена и мушкараца су жртве сексуалне 

експлоатације.  

 

Протић је рекао да је од укупног броја око 11 милиона жртава у Азији, док у ЕУ има око 500.000 

радно експлоатисаних, а у ЕУ, САД и Канади укупно милион и по. 

 

Е-НОВИНЕ 

http://www.e-novine.com/drustvo/66662-Sve-vie-rtava-prinudnog-rada.html 

Све више жртава принудног рада 

Широм света око 21 милион људи су мета принудног рада, од чега су половина 

жртве у својим земљама, а друга половина су жртве прекограничне трговине 

људима, констатовали су у уторак учесници дебате "Радна експлоатација. 

На конференцији је 

истакнуто да у Србији 

има измедју 600.000 и 

700.000 радника који 

раде "на црно" и да 

достојанствен рад, за 

разлику од принудног, 

подразумева уговор о 

раду, јер се без уговора 

отвара простор за 

манипулацију 

радницима. 
  

http://www.e-novine.com/drustvo/66662-Sve-vie-rtava-prinudnog-rada.html
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Трговина људима. Тежак и организован криминал", која је одржана у београдском 

Медија центру. Тим поводом, представљена је кампања против радне 

екполоатације, при чему је упозорено да у Србији између 600.000 и 700.000 људи 

ради на црно 

У дебати, коју је организовала организација Астра, учествовали су представник Међународне 

организације рада Јован Протић, представник Гранског синдиката грађевине, грађевинског 

материјала, дрвне индустрије и путне привреде Саша Симић иИвана Радовић, 

координаторка програма превенције и едукације НВО Астра. 

"На светском нивоу вредност принудног рада, односно добит која се оствари експолоатацијом 

људи је око 32 милијарди долара годишње", навео је представник Међународне организације 

рада Јован Протић. 

"Чак 90 одсто, односно 19 милиона људи су жртве искоришћавања у приватном сектору", рекао 

је он, "а 10 одсто су експолоатисани од стране државе, у затворима, принудним камповима или 

слично." Око 4,5 милиона, или 22 одсто су жртве сексуалне експолоатације, док је око 14 

милиона људи искоришћавано у пољопривреди, грађевинарству, као помоћ у кући и 

мануфактури. 

Невладина организација Астра покренула је медијску кампању „Радна експлоатацја. Трговина 

људима. Тежак и организован криминал“ и видео спот, као одговор на пораст броја жртава 

трговине људима које су радно експлоатисане, што показују пријаве на Астрин СОС телефон. 

Према тим подацима, од 2002. до 2012. идентификовано је 400 жртава, од чега су 10 одсто 

жртве радне експолоатације, и то већином мушкарци. Астра упозорава да је међу жртвама 

приметан пораст деце, и то на 50 одсто. 

Ивана Радовић је упозорила на чињеницу да висок проценат рада на црно представља опасност 

и отвара могућност за трговину људима. 

"Толики ниво рада на црно смањује наш ниво опрезности и постаје нормално да, када се сви 

запошљавају на такав начин, ништа не проверавамо", објаснила је она. 

Саша Симић је упозорио да се огроман новац врти у трговини људима на грађевини. 
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"Радницима се дугују по три, четири, пет и више зарада, они раде на великим пројектима, где је 

држава инвеститор, а извођачи чувене, звучне фирме, они постају жртве свог рада, јер их оне 

упућују код подизвођача, а они тргују њима", рекао је Симић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/raste_broj_nezaposlenih.4.html?news_id=242528 

Расте број незапослених 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић изјавио је да је 

последњих годину дана порастао број незапослених. 

 
„У евиденцији НСЗ има 762.000 незапослених и тај број је стабилан, али анкета о радној снази 
је показала да је дошло до пораста незапослености“, рекао је Јовановић. Он је предложио да 
држава настави да даје подстицаје за запошљавање и смањи намете предузетницима. 
Привредници су принуђени, како је истакао Јовановић, да свакодневно решавају бројне 
препреке за пословање, због чега не постижу да се баве основном делатношћу. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poslodavci-pozvani-da-prime-mlade-na-radnu-praksu 

Послодавци позвани да приме младе на 
радну праксу 

 

Програм „Бизнис младих Србије" позвао је послодавце да се пријаве за пружање 
радних пракси младима до 30 година, који су стекли средњи, виши или високи 
степен стручне спреме, саопштила је та организација. 

Позив за пријем младих на радну праксу отворен је до 20. јуна ове године а селекција 
предузећа биће обављена до 25. јуна. Изабрана предузећа имаће могућност да обаве селекцију 
практиканата 

који од њих буду упућени на интервјуе од 9. до 18. јула. Одлуку о кандидатима које ће примити 
на праксу предузећа треба да донесу 19. јула, пријем младих на радну праксу моћи ће да 
почне најкасније 1. августа а завршетак пракси је 30. септембра. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/raste_broj_nezaposlenih.4.html?news_id=242528
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poslodavci-pozvani-da-prime-mlade-na-radnu-praksu
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Пре упућивања на обављање праксе млади ће, ако то буде потребно, похађати обуке за 
прилагођавање на радно окружење, као што су професионална комуникација или правила 
понашања у радној средини. 

Послодавци ће одабрати практиканте на основу потребе за кадром одређеног профила у 
оквиру своје компаније. 

Обавеза послодавца је да на почетку радне праксе додели практиканту стручног ментора који 
ће дефинисати професионалне вештине које млада особа треба да стекне, а које су део 
развојних циљева обављања праксе. 

Предвиђено је да за време праксе и послодавац и практикант буду у контакту са регионалним 
координатором програма „Бизнис младих Србије" како би, на тај начин, било праћено 
остваривање циљева праксе и пружана подршка ради превазилажења евентуалних проблема. 

Практиканти ће током и после обављене праксе дати своју процену њеног програма а од 
послодаваца се очекује да на крају праксе оцене рад практиканата и да им издају потврду о 
обављеној радној пракси. 

Програмом је предвиђено да радне праксе трају два месеца а за то време ће „Бизнис младих 
Србије" практикантима обезбеђивати месечну новчану надокнаду. 

У оквиру програма „Бизнис младих Србије" послодавци могу да приме до десет практиканта у 
оквиру једног циклуса, у зависности од броја запослених у предузећу (до 250 запослених - до 
пет практиканта, више од 250 запослених - до десет практиканта). 

Уколико послодавци искажу потребу за већим бројем практиканата, одговарајућа комисија ће 
донети одлуку о захтеву и обавестити предузеће о тој одлуци. 

„Бизнис младих Србије" је програм подршке за економско оснаживање младих која има за циљ 
да, путем развоја предузетништва и радних пракси, помогне младим људима да остваре 
економски напредак. 

Покренут је као партнерска иницијатива СМарт колектива, Ерсте Банке и Националне службе 
за запошљавање, уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства 
омладине и спорта. 

(Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-%E2%80%9Cnoviteta%E2%80%9D-u-protestnoj-setnji 

Радници “Новитета” у протестној шетњи 

Штрајк у "Новитету" неће се прекидати док се запосленима не уплате доприноси 
за здравствео и пензијско осигурање, које предузеће није плаћало две године. 

Траже радничка права и настављају штрајк... 

 У "Новитету" су били проценитељи, како би утврдили вредност машина, које од целокупне 
имовине ове фабрике, једино нису под хипотеком, речено је јуче током протестне шетње 
радника у штрајку. 

Радници су  кренули у 10 часова из "Новитета", и уз пратњу полиције, идући једним делом 
коловозне траке стигла пред Градску кућу, где им се нико од градских звнаичника није 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-%E2%80%9Cnoviteta%E2%80%9D-u-protestnoj-setnji
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обратио, а онда су стигли пред Бановину. - Машине треба да буду гаранција у плаћању 
доприноса - казао је  покрајински секретар за рад и запошљавање Мирослав Васин, обраћајући 
се запосленима “Новитета” у штрајку. 

Он је казао да ће покушати да са пословодством разговара, како би се направио пословни 
амбијент у којем се неће прекидати производња сваког месеца, због штрајка и кашњења плата. 
- Текстилци углавном раде лон послове и прекид рада је погубан за целокупну текстилну 
индустрију – нагласо је Васин.   

Председница синдиката "Солидарност" Гордана Којић казала је да су запослени у просеку 
примили априлску плату од око пет хиљада динара, јер су и у марту штрајковали две седмице 
због кашњења личног дохотка. Поновила је да послодавац данас - 20. јуна, треба да према 
колективном уговору, исплати и мајску зараду, али ће плата за мај, како се чуло  на протесту, 
бити исплаћена тек за неколико дана. 
- Инсистираћемо да се доприноси уплате до 17. јула, јер до тада радници имају оверене 
здравствене књижице - рекла је Којић. 

Штрајк у "Новитету" почео је 11. јуна, због кашњења у исплати плате за април и неуплаћених 
доприноса. Пошто током штрајка није било помака у социјалном дијалогу, синдикат 
"Солидарност" у предузећу кренуо је у радикализацију штрајка. Синдикат је од Полицијске  
управе Нови Сад добио дозволу за протестну шетњу,  али не и дозволу да радници у штрајку 
блокирају на сат времена обе коловозне траке код "Новитета” у Футошкој улици 51.  Власник 
"Новитета"је земунска Модна кућа "Зекстра" у поседу Драгана Ђурића, председника 
Фудбалског клуба "Партизан". 

Ђурић је "Новитет" купио на тендеру за око 2, 2 милиона евра у марту 2004. године. Одмах по 
куповини нови власник је испунио све обавезе из уговора, између осталог, купац је уложио око 
1,2 милиона евра. "Новитет" је једино новосадско предузеће које није било у дуговима 
приликом власничке трансформације. 

Директор "Новитета" Александар Петровић каже да предузеће има посла и сада, да и даље 
ужива углед међу страним пословним партнерима, и да запослени треба што пре да крену са 
радом. 

  З. Делић 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Rad-na-crno-odnosi-

milijarde&catid=20&Itemid=124 

Рад на црно односи милијарде 
  

Током јуна и јула месеца шест невладиних организација из Србије организоваће низ уличних 
перформанса са темом рада на црно како би скренуле пажњу на овај проблем. Први 
перформанс биће одржан сутра у Нишу, а потом 23. јуна у Зрењанину, Књажевцу и Зајечару. 
Перформанси су део активности које ће невладине организације реализовати до фебруара 
наредне године у оквиру пројекта „Достојанствен рад за свакога“. Пројекат реализују 
Фондација Центар за демократију, Центар за развој непрофитног сектора, Тимочки клуб, 
Ресурс центар Мајданпек, Заједно заједно и Центар за нове комуникације Докукино. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Rad-na-crno-odnosi-milijarde&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:Rad-na-crno-odnosi-milijarde&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=57355519efcb47d7bcc380ad7a50e2227d3facb7
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Портпаролка пројекта Анђелка Марковић каже да су невладине организације покренуле 
пројекат „Достојанствени рад за свакога“ и кампању „Црно на бело – Заједно смо гласнији“ 
због масовне појаве рада на црно, бројних кршења права радника, неисплаћивања зарада и 
различитих дискриминација на послу. „Истраживања показују да на црно у Србији ради више 
од пола милиона грађана, односно да је за 55 одсто незапослених рад на црно основни извор 
зараде. Држава нема дугорочно одрживо решење овог проблема иако државни буџет изгуби 
чак и до неколико милијарди евра годишње на име неплаћених пореза и доприноса. Велику 
штету имају и радници који раде на црно јер немају уплаћене доприносе за пензијско и 
здравствено осигурање и никакву надокнаду у случају да се разболе или повреде“, изјавила је 
Марковић. Она је нагласила да ће невладине организације кампањом „Црно на бело“ захтевати 
не само елиминисање рада на црно већ и исплату плата, затим да се не потписују бланко откази 
при запошљавању радника, да се не отпуштају само због њихових година, а захтеваће се такође 
и спречавање злостављања на раду и смањење дискриминације приликом запошљавања. 
„Надамо се да ћемо успети да утичемо на законодавца да донесе нове прописе и измени 
постојеће, како би били створени институционални оквири за елиминисање рада на црно и 
достојанственији рад. У оквиру кампање биће обављена анализа рада прекршајних судова у 
области радног права“, рекла је Марковић. Звездана Милосављевић из републичког 
Инспектората за рад истакла је да су инспектори рада прошле године обавили 33.920 контрола 
и на терену затекли 5.744 радника на црно, од којих је 4.314 потом закључило уговор о раду. 
„Грађевинарство, трговина, занатство и угоститељство су области у којима је рад на црно 
најприсутнији, а на рад без уговора најчешће се одлучују млади нижег степена образовања, 
старија лица која су остала без посла и примаоци различитих врста социјалне помоћи. Посебан 
проблем приликом откривања рада на црно представља саучесништво радника с послодавцем. 
Како не би остали без посла радници врло често потврђују изјаве послодаваца да су почели да 
раде јуче или да им је уговор о раду код њиговође. Многи пристају да раде на црно и због тога 
да би имали већу плату јер им послодавац исплаћује и ону суму коју би требало да уплати за 
здравствено осигурање или у Фонд ПИО“, изјавила је Милосављевић и додала да појави рада 
на црно значајно доприноси висока незапосленост која на истоку Србије достиже 26,6 одсто. 
Она је истакла да су казне за непријављивање радника високе и да износе од 400.000 до 
600.000 за предузетнике и 800.000 до милион динара за правна лица, али да је за ефикасније 
сузбијање рада на црно неопходно формирање заједничког координационог тела у коме би 
учествовали представници Министарства економије, Министарства финансија и МУП-а, као и 
успостављање интегрисаног информационог система. Пројекат „Достојанствени рад за сваког“ 
са 200.000 долара финансира УСАИД, преко Института за одрживе заједнице. @ЛЕГЕНДА: 
Грађевинарство међу областима у којима је рад на црно најприсутнији 

 

 

 

 


