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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/362522/Orbovic-Neisplacivanje-zarada-krivicno-delo 

Орбовић: Неисплаћивање зарада кривично 
дело 

Бета  

Председник савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбовић рекао је данас да има 

наговештаја да ће Влада Србије усвојити инцијативу сидиката да се неисплаћивање зарада 

радницима третира као кривично дело. 

Орбовић: Социјално-економски савет није профункционисано пошто је премијер презаузет 

- Иницијативу је прихватио Социјално-економски савет, али нажалост даљи ток одредиће 

Влада која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 

прихваћено и да ће то ући у законску регулативу - рекао је Орбовић за РТС. 

  

На замерку новинара да Савет не функционише, Орбовић је рекао да Савет није 

профункционисано пошто је премијер презаузет. 

  

- Сада је премијер стални члан Савета и то је један квалитет. Проблем је што је премијер 

презаузет и намамо састанке. Морамо наћи решење да то профункционише, да то не буде 

строго везано на његово присуство - изјавио је Оробивћ. 

  

Питање је тренутка када ће експлодирати незадовољство радника 

  

Најугроженији су радници запослени у малим предузећима и објектима, који немају синдикате 

Говорећи о изменама Закона о раду, Орбовић је рекао да је за сада све још на нивоу разговора 

са послодавцима, и да су за синдикат неприхватљива многа решења. 

  

- Да се Закон поштује у свим срединама, у целој Србији, ми не бисмо имали оваквих проблема. 

Не би било привилегованих послодаваца који закон не поштују - казао је Орбовић. 

  

Према његовим речима само је питање момента када ће експлодирати иницијална каписла која 

ће покренути лавину незадовљства радника и истакао да су најугроженији радници запослени 

у малим предузећима и објектима, који немају синдикате.  
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/362522/Orbovic-Neisplacivanje-zarada-krivicno-delo
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/362358/Drzava-godisnje-gubi-milijardu-evra-zbog-rada-na-crno 

Држава годишње губи милијарду евра због 
рада на црно 

Маријана Кркић  

У Србији, према званичној статистици, сваки пети радник ради на црно, док незваничне 

процене указују на то да таквих има око 700.000, што је трећина укупног броја запослених. 

Рецимо да ти радници месечно зараде око 30.000 динара, то онда значи да држава за 

неуплаћене порезе и доприносе губи око милијарду евра годишње. 

 

 

Кликни за увећање (+) 

 

- Када сам нашла посао у приватној трговинској радњи за 22.000 динара, нисам могла да 

закерам око тога да ли ће ми газда уплаћивати и доприносе. Имамо двоје мале деце, а мој муж 

зарађује 38.000 динара, треба нам и моја плата. И не помишљам да се жалим инспекцији, па да 

останем без прихода зато што сам хтела правду - каже за „Блиц“ Сандра Ј. (29), продавачица из 

Младеновца. 

 

Оваквим аранжманима на губитку су и држава и радници. Како каже економиста Љубомир 

Маџар, држава би хтела да се избори с радом на црно, али би онда настао проблем како 

легално да запосли те људе. 

 

- Питање је од чега би ти људи живели јер не могу да нађу нормална радна места, а сад још 

треба да им забране и да се сналазе. Таквим сналажењем они су и даље на губитку јер немају 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/362358/Drzava-godisnje-gubi-milijardu-evra-zbog-rada-na-crno
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здравствено ни пензијско осигурање. С друге стране, држава је мотивисана да то спречава јер 

губи буџетске приходе, будући да људи раде непријављени и не плаћају порезе - наводи Маџар. 

  

Према анкети коју је спровео „Блиц“, око 78 испитаних грађана 

радило је на црно, а сваки пети се задржао у илегалној зони дуже од 

пет година. Сваки други анкетирани мимо закона је радио на 

грађевини, сваки пети у трговини, а сваки седми у угоститељству. 

Већина њих наводи исти проблем - плаше се да свој случај пријаве 

инспекцији јер би онда остали без плате. 

 

С друге стране, једини начин да се послодавци чешће контролишу 

јесте да их запослени ипак пријављују, будући да у Инспекторату за 

рад ради 259 инспектора, који су задужени за 322.723 привредна 

субјекта, што је један инспектор на 1.246 послодаваца. У 

инспекторату кажу за „Блиц“ да грађани који раде на црно могу и 

анонимно да пријаве свог послодавца. 

 

- Подносилац пријаве може навести своје податке, али и не мора. 

Инспектор ће свакако поступити по пријави, али је разлика у томе 

што ће, уколико је неко потписан, добити и информацију о 

извршеном надзору и предузетим мерама - каже Драгољуб Пеурача, 

директор Инспектората за рад. 

 

Економиста Мирослав Прокопијевић сматра да држава нема начина 

да укине црно тржиште уколико се не избори да укине узроке због 

којих је илегалан рад и настао, а то су високи порези и обимна 

регулатива. 

 

- Црно тржиште увек настаје тамо где су порези високи, а регулатива обимна. Код нас је држава 

много умешана у тржишне токове. Око 55 одсто националног дохотка ствара и троши држава, а 

то је социјализам из којег ми, како изгледа, још нисмо изашли - тврди Прокопијевић. 
 

 

 

 

 

 

 

У Аустрији милион 

ради на црно 

 

Црно тржиште није 

бољка само 

сиромашних земаља. У 

Аустрији, на пример, 

како оцењује тамошњи 

економиста Фридрих 

Шнајдер, око милион 

људи ради на црно. Он 

је оценио да се радом 

на црно укупно 

остварује око 20 

милијарди евра, док 

Аустрија годишње на 

тај начин, на основу 

разних доприноса, губи 

просечно 2,5 

милијарди евра. 
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Плате менаџера у српским фирмама крећу се од 2,5 до 15,5 милиона динара годишње 

Највећи раст зарада очекују директори у 
производњи 
Истраживачи Делегације немачке привреде тврде да компаније намеравају ове године да за 10 

одсто повећају примања радника 

АУТОР: А. М. 

Београд - Руководећи кадар у Србији зарађује добро, али не и абнормално много, показују 

подаци недавно објављеног истраживања Делегације немачке привреде у Србији. Спровевши 

анкету у 21 компанији широм државе, истраживачи су дошли до податка да се бруто плате 

генералних директора крећу од 2,5 до 13,5 милиона динара на годишњем нивоу, што значи да 

најплаћенији менаџери зарађују око 10.000 евра месечно. 

 
Ови подаци генерално одговарају ранијим информацијама о платама највиших руководилаца у 
банкама, осигуравајућим кућама и фабрикама највећих страних инвеститора, мада према 
незваничним подацима, најплаћенији директори у водећим финансијским кућама у Србији 
зарађују и по неколико пута више од бројки добијених анкетом. 

Резултати испитивања показују занимљиве тенденције у кретању зарада. Тако варијабилно 
награђивање, односно одређивање висине плате у складу са постигнутим резултатима, а не 
према фиксно уговореном износу, учествује са само пет одсто у платама у Србији. То, додуше, 
не важи за позицију кеy аццоунт менаџера, где је учешће варијабилних плата чак 25 одсто. 

Занимљиви су и подаци о расту плата. Током 2012. зараде су тако порасле за само 7,6 одсто у 
просеку, што је знатно мање од инфлације која је била 13 одсто. Због тога су реалну вредност 
зараде из 2011. успели да задрже само генерални директори у производним фирмама којима су 
плате у прошлој години повећане за 13,9 одсто. Њихове колеге у трговинском сектору имале су 
номиналан раст плата од 10,9 одсто, а у сектору услуга само 4,3 процената, мада су у њиховим 
фирмама плате генерално највише. 

Плате обичних радника у производњи повећане су само 6,3 одсто, у трговини 4,8, а у услужном 
сектору 3,2, што значи да је свим радницима животни стандард реално опао. Нешто боље 
прогнозе очекују се за ову годину, јер компаније намеравају да обичним радницима повећају 
плате у просеку за 10,4 одсто, при чему ће најбоље проћи запослени у сектору производње 
којима би зараде требало да скоче 13,5 одсто. Генералним директорима у фабрикама зараде ће 
порасти за 13,3 одсто, а водећем кадру чак за 15,8 одсто. Уколико се остваре пројекције НБС о 
инфлацији од само 5,5 одсто ове године, то ће значити приметно реално повећање прихода за 
све запослене, али је ипак вероватније да у свим овим фирмама просто очекују већу инфлацију 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najveci_rast_zarada_ocekuju_direktori_u_proizvodnji.4.html?news_id=254200
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najveci_rast_zarada_ocekuju_direktori_u_proizvodnji.4.html?news_id=254200
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од пројектоване и у складу са тиме планирају повећања плата, којих неће бити ако инфлација 
остане на ниском нивоу. 

Према налазима истраживања, од фирме до фирме драстична је разлика у висини плате за 
исте послове, односно од града у којем компаније послују. Тако водећи кадрови зарађују од 
37.500 до 708.300 динара месечно у бруто износу. Директори сектора од 20.800 до 300.000, а 
мајстори од 19.100 до 75.000 динара. 

Осим поменутих кеy аццоунт менаџера који примају у просеку по 192.750 динара месечно, 
добро зарађују и руководиоци финансија - 186.000, рачуновође - 76.100, руководиоци људских 
ресурса - 152.900, менаџери транспорта и логистика - 146.800 и ИТ специјалисти - 83.300 
динара. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dokapitalizacija_a_ne_tender.4.html?news_id=254199 

Писмо представника запослених у Галеници властима 

Докапитализација, а не тендер 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Иако је крајем 2012. Влада Србије дала сагласност за покретање поступка 

проналажења стратешког партнера за Галенику, тренутна ситуација и активности ресорног 

Министарства финансија и привреде иду у правцу расписивања међународног тендера, а не 

докапитализације, која је у овом случају много боље решење, напомињу у отвореном писму 

влади и грађанима представници синдиката ове компаније.  

 
Како се наводи у писму који потписују председници Самосталног синдиката и синдиката 
Независност ове фармацеутске компаније, докапитализација Галенике била би „најбоље 
решење, јер оставља могућност да се стабилизује пословање, упосле капацитети и уз 
унутрашњу реорганизацију, која је у току, вишеструко увећа вредност компаније“. „Тек тада би 
требало размишљати о потреби проналажења озбиљног стратешког партнера, јер би и држава 
и Галеника а.д. тада имале далеко бољу стартну позицију“, истичу у писму представници 
синдиката. 

Уколико се распише најављени тендер, напомињу, купац ће на крају добити сређену компанију, 
без дугова и оптерећења, и наставити да убира високи профит. Годишњи промет компаније, 
истиче се у писму, у нормалним околностима би био од 80 до 100 милиона евра. 

„Најавом да ће се расписати тендер, Министарство финансија и привреде бира краћи пут, 
којим се на лакши и бржи начин решава тренутни проблем око Галенике. Страхујемо да ће 
након продаје бити завршен период јефтинијих и широкој популацији доступних лекова. То ће, 
наравно, на својој кожи осетити грађани Србије“, наводи се у писму синдиката. 

Приватизација не би требало да је сама по себи циљ, већ озбиљан аналитички приступ свим 
опцијама, а докапитализација је, сматрају представници радника ове компаније, најбоља од 
њих. „Уколико то буде тако, ми ћемо дати допринос јер желимо да будемо део решења , а не 
проблем. Још једном позивамо одговорне у држави да размотре предлоге синдиката Галенике, 
за које сматрамо да су и у интересу грађана Србије,“ напомињу представници синдиката у 
Галеници. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dokapitalizacija_a_ne_tender.4.html?news_id=254199
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezaposlenost_je_udarni_problem.4.html?news_id=254198 

Институт за тржишна истраживања о привредним кретањима у 2012. 

Незапосленост је ударни проблем 
АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - У првих 11 месеци прошле године у Србији је забележен физички пад обима 

индустријске производње од 3,3 одсто, спољни јавни дуг је премашио 84 одсто бруто домаћег 

производа, а прогресивно задуживање које је почело 2008. само се наставило, рекао је јуче 

сарадник Института за тржишна истраживања Саша Ђоговић. 
 

Он је представљајући привредна кретања у 2012. истакао да, према подацима из октобра 
прошле године, постоје извесни помаци када се ради о извозу, трговини на мало, просечним 
нето платама, али и спољнотрговинском дефициту. Нови креатори економске политике у 
Србији, сматра Ђоговић, треба да раде на промоцији економије рада. „Неопходно нам је више 
инвестиционе потрошње, мање текућих трошкова, а да би се то десило, потребне су озбиљне 
реформе у свим сегментима, од пензионе, преко здравствене и административне“, нагласио је 
Ђоговић. 

Србији је неопходна повољнија инвестициона клима, истакао је он, која би довела до новог 
запошљавања у приватном сектору. „Самим тим, људи би мање одлазили у политичке партије, 
које би зато изгубиле на моћи“, напоменуо је Ђоговић. 

Он је поздравио иницијативу Министарства финансија и привреде да држава уђе у мала и 
средња предузећа са учешћем од 20 одсто. „То је оно за шта смо се залагали, али то је само 
једна капија у слалому мера које би требало предузети“, нагласио је Ђоговић. Он је рекао да су у 
Влади свесни у колико се „неподношљивој ситуацији налазимо“ и због тога су наговештаји 
нових улагања у неке секторе добра вест. 

Негативан салдо Србија има у туризму, у грађевинарству је у првих девет месеци прошле 
године забележен раст од свега три одсто вредности радова, чему нису допринели 
инфраструктурни пројекти. Међутим, ударни проблем, како каже Ђоговић, јесте велика стопа 
незапослености. „У Србији не ради 29,8 одсто младих између 25 и 34 године старости, док чак 
16,6 одсто незапослених посао тражи дуже од 10 година“, нагласио је Ђоговић. 

Најнеповољнији спољнотрговински салдо српска привреда бележи са Кином, готово 1,14 
милијарди долара или 18,2 одсто укупног негативног спољнотрговинског салда целе земље. На 
другом месту Србија има дефицит у трговини са Русијом, потом Немачком. Упркос свему, 
Ђоговић очекује позитивна кретања у овој години 

- Уколико дође до покретања капацитета некадашњег Сартида, ширења НИС-а, модернизације 
рафинерије у Панчеву, већег упошљавања Фијата, уз бољи пољопривредни род, могли бисмо да 
очекујемо позитиван искорак у односу на 2012 - нагласио је Ђоговић. Забрињава међутим то, 
како каже, што осим Фијата у Србији тренутно не постоји ниједно друго веће улагање. Без 
нових улагања, тврди Ђоговић, не може се обезбедити ни средњорочна, а камоли дугорочна 
стабилност. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nezaposlenost_je_udarni_problem.4.html?news_id=254198
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Orbovic-Neisplacivanje-zarada-krivicno-delo.sr.html 

Орбовић: Неисплаћивање зарада кривично 

дело 

БЕОГРАД – Председник савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбовић рекао је данас 
да има наговештаја да ће Влада Србије усвојити инцијативу сидиката да се неисплаћивање 
зарада радницима третира као кривично дело. 

„Иницијативу је прихватио Социјално економски савет, али нажалост даљи ток одредиће Влада 
која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 
прихваћено и да це то ући у законску регулативу”. 

На замерку новинара да Савет не функционише, Оробивћ је рекао да Савет није 
профункционисано пошто је премијер презаузет. 

„Сада је премијер стални члан Савета и то је један квалитет. Проблем је што је премијер 
презаузет и намамо састанке. Морамо начхи решење да то профункционише, да то не буде 
строго везано на његово присуство” изјавио је Оробивћ. 

Говорећи и изменама Закона о раду, Оробовић је рекао да је за сада све још на нивоу разговора 
са послодавцима, и да су за синдикат неприхватљива многа решења. 

„Да се Закон поштује у свим срединама, у целој Србији, ми не би имали овкавих проблема. Не 
би било привилегованих послодаваца који закон не поштују” казао је Оробовић. 

Према његовим речима само је питање момента када ће експлодирати инцилана каписла која 
ће покренути лавину незадовљства код радника и истакао да су најугорженији радници 
запослени у малим предузећима и објективма који немају сидикате. 

Бета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Orbovic-Neisplacivanje-zarada-krivicno-delo.sr.html
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/orbovic-veci-deo-predloga-zakona-o-radu-neprihvatljiv 

Орбовић: Већи део предлога Закона о раду 
неприхватљив 

 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је 
данас да је велики део предлога Закона о раду неприхватљив и наговестио да би 
Влада могла да прихвати иницијативу тог синдиката да се неисплаћивање зарада 
третира као кривично дело. 

Он је оценио да је само питање шта ће бити "каписла" која ће покренути лавину незадовољства 
код људи, посебно код оне популације која је незапослена. 

Орбовић је подсетио да је синдикат поднео иницијативу да се неисплаћивање зарада третира 
као кривично дело и да је она прихваћена у Социјалноекономском савету. 
"Даљи ток ће морати да одради Влада Србије и има наговештаја да ће бити прихваћено", рекао 
је Орбовић гостујући на РТС-у. 
На констатацију да Социјалноекономски савет још није профункционисао, Орбовић је нагласио 
да је овај савет добио на значају тиме што је премијер његов члан, али и да је проблем што је 
премијер презаузет. 

"Имамо проблем што је премијер презаузет и састанци Социјалноекономског савета се не 
одржавају. Најављен је састанак са премијером како би се и овај проблем превазишао. 
Нагомилало се много проблема и савет мора да има редовна заседања", нагласио је Орбовић. 
Орбовић је истакао да се проблем са исплатама зарада лакше решава тамо где постоје 
синдикати, невезано да ли је у питању приватно или државно власништво. 

"Велике проблеме имамо где нема синдиката и ту радници немају коме да се жале. Чак постоји 
страх да дођу код нас да се жале, јер да би се покренуо поступак, запослени морају да потпишу 
тужбу, а синдикат све касније ради. То ствара кочницу код радника", истакао је Орбовић. 
Он је рекао да није довољно што шамо синдикати реагују на чињеницу да скоро сваки четврти 
радно способан човек без посла, а да скоро 100.000 људи раде а не примају плате и да се мора 
радити на стварању бољег амбијента за запошљавање и запослене. 
Говорећи о предлогу Закона о раду он је рекао да су поједини његови делови прихватљиви, али 
да је велики део ипак неприхватљив. 

(Танјуг) 
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АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/neisplacivanje-zarada-bice-krivicno-delo/8851 

ОРБОВИЋ: 

Неисплаћивање зарада биће кривично дело! 
Аутор: Екипа Ало!  

Љубиша Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је јуче 
да има наговештаја да ће Влада Србије усвојити инцијативу синдиката да се 
неисплаћивање зарада радницима третира као кривично дело. 

 

“Иницијативу је прихватио Социјално-економски савет, али нажалост даљи ток одредиће 

влада, која у претходном мандату није ништа урадила. Сада имамо наговештаја да ће то бити 

прихваћено и да ће то ући у законску регулативу”. 

На замерку новинара да Савет не функционише, Орбовић је рекао да Савет није 

профункционисао пошто је премијер презаузет. Говорећи и изменама Закона о раду, Орбовић 

је рекао да је за сада све још на нивоу разговора са послодавцима и да су за синдикат 

неприхватљива многа решења. 

Према његовим речима, само је питање момента када ће “експлодирати инцијална каписла”, 

која ће покренути лавину незадовљства код радника и истакао да су најугроженији радници 

запослени у малим предузећима и објектима који немају синдикате. 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/neisplacivanje-zarada-bice-krivicno-delo/8851

