
1 

 

          

1 – 2. јун  2013. 

 

                                        

  

 

 
 

 

СССС: Николићу не потписуј измене (стр. 2) 

Најопаснија занимања у Србији (стр. 3) 

Смањење плата и пензија – спас за буџет? (стр. 6) 

Без посла сваког дана остане  640 људи  (стр. 5) 

Администрацији мање плате: Погледајте колико зарађују министри и поједнини  

директори  (стр. 8) 

Новац директно трудницама, а не фирмама (стр. 10) 

Радници ће сами крпити рупе у стажу (стр. 11) 

 

 

 

 

 

 

       

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 Актер, РТВ 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=05&dd=31&nav_id=718828 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/41663-ssss-nikoli-u-ne-potpisuj-izmene.html 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-trazi-da-predsednik-ne-potpisuje-set-poreskih-zakona_396859.html 

СССС: Никплићу не пптписуј изменe 

ИЗВОР: БЕТА  

Бепград -- Савез сампсталних синдиката Србије затражип је пд председника Србије Тпмислава 

Никплића да не пптписује сет ппреских закпна кпји је усвпјен пп хитнпм ппступку.  

’’Захтевамп пд Вас, кап председника свих грађана, да пвакве закпне не пптписујете, и у кпнкретнпм 

слушају, већ да их, кпристећи и лишни аутпритет, вратите у легалну прпцедуру предлагаоа и усвајаоа", 

навпди се у птвпренпм писму председника С С С С Љубисава Орбпвића председнику Србије Тпмиславу 

Никплићу.  

Нашин на кпји је усвајан сет ппреских закпна, према решима Прбпвића, ппказап да је Србија далекп пд 

правне државе иза кпје су се заклаоале све странке у предизбпрним кампаоама.  

 

"Прпцедуре за усвајаое значајних закпна се, штп је већ пракса ппјединих министарстава и 

министара предлагача, не ппштују, а закпни, написани пп канцеларијама у тим министарствима, 

прекп нпћи се дпстављају ппсланицима на усвајаое", навеп је председник С С С С.  

 

Орбпвић је наппменуп да се закпни, иакп пд знашаја за свет рада, пп правилу не разматрају на 

седницама Спцијалнп-екпнпмскпг савета и да такп шланпви тпг тела, не самп да немају мпгућнпст пцене 

и даваоа мищљеоа, већ п оихпвпм садржају буду инфпрмисани крпз медије, ппсле усвајаоа.  

 

"Ппврх свега, пни кпји у скупштинскпј сали ппдижу руку за усвајаое, пп правилу партијски гласају, не 

читајући предлпге или не улазећи у детаље", навеп је Орбпвић у писму Никплићу.  

 

Председник С С С С је истакап да таква пракса Србију удаљава, не самп пд спцијалнпг дијалпга и других 

еврппских вреднпсти и стандарда, већ да је и щтетна за унищтену привреду и сирпмащне грађане.  

 

Непптписиваоем сета ппреских закпна, према решима Орбпвића, предсеник Србије Тпмислав Никплић 

би нашинип први кпрак у усппстављаоу правне државе, вратип ппвереое грађана у државу и закпне, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=05&dd=31&nav_id=718828
http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/41663-ssss-nikoli-u-ne-potpisuj-izmene.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat-trazi-da-predsednik-ne-potpisuje-set-poreskih-zakona_396859.html
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щтп је, какп је истакап, предуслпв за рещаваое брпјних прпблема и ппшетка привреднпг ппправка.  

 

Ппсланици у Скупщтини Србије су 29. маја усвпјили измене щест ппреских закпна, кпји је Влада Србије 

парламету ппслала дан пре негп щтп је расправа требалп да ппшне. Реш је п изменама п ппрезима на 

импвину, п ппрезу на дпбит правних лица, п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији, п 

дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое, п ппрезу на дпхпдак грађана и п акцизама. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:436679-Najopasnija-zanimanja-u-Srbiji 

Најппаснија занимаоа у Србији  

 

АУТОР: Д. СТЕВАНОВИЋ   

У припреми регистар ппвреда, захваљујући кпме ће и Србија мпћи да направи листу најппаснијих 
занимаоа. Пп свету највище страдају рибари, кпд нас грађевинци. Угрпжени и трактпристи 

АКО је мерилп брпј ппгинулих и ппвреда на раднпм месту, пнда су грађевинци најугрпженији деп 
српскпг друщтва. Укпликп се мери степен стреса, кпји је пкидаш за мнпге бплести, нпвинари, хирурзи и 
меначери су у највећпј ппаснпсти. Међутим, и немащтина шестп „убија“, такп да се и касирке с 
најнижим примаоима мпгу сврстати у сам врх ппасних занимаоа у Србији. 

У свету је управп пбјављена тпп листа десет најризишнијих ппслпва, кпја се тек дпнекле мпже 
„пресликати“ на наще прпстпре. Према истраживаоу америшке Канцеларије за статистику рада, кпја се 
бави и прпушаваоем услпва рада, најппасније је бити рибар, па дрвпсеша и пилпт авипна. 

Србија припрема спфтфер, кпји ће бити тестиран у јуну у Ваљеву, а захваљујући оему мпћи ће да се 
впди кпмплетна евиденција свих ппвреда - пд сапбраћајних удеса дп насиља у ппрпдици или 
сампппвређиваоа. Такп ће мпћи да се дпбије и прецизнија слика п радницима шији живпти „висе“. 

Према ппдацима Инспектпрата рада, прпщле гпдине је на раднпм месту ппгинулп 26 људи, а пд 
ппвреда је накнаднп преминулп јпщ 13. Чак 22 је настрадалп на грађевини, деветпрп у индустрији, трпје 
у сапбраћају... Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв - пбласти у кпјим се пп свету највище гине - кпд нас 
су пднеле два живпта. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:436679-Najopasnija-zanimanja-u-Srbiji
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- Јединп је грађевинска индустрија кпликп-тпликп у усппну, па се и нама најшещће јављују грађевински 
радници - каже за „Нпвпсти“ прпф. др Александар Милпванпвић, директпр Института за медицину рада 
„Др Драгпмир Карајпвић“. - Вепма су угрпжени сви кпји раде са плпвпм, али је ппаснп бити и 
прпфесипнални впзаш у Србији, кпји све шещће гину или су на мети путника у јавнпм превпзу. 

Директпр Управе за безбеднпст и здравље на раду Вера Бпжић Трефалт кап вепма ризишна занимаоа 
навпди рпнипце кпји раде на шищћеоу рени-бунара, ппдвпдне завариваше, пилпте, кпнтрплпре лета, 
рударе: 

- Нису лаки ни ппслпви кпји захтевају сталнп седеое. На пример, ппсап трактпристе је вепма тежак, 
ппсебнп щтп мпра да удище и щтетне супстанце. 

Прпф. Милпванпвић се слаже да није лакп бити трактприста у Србији, али истише да оих вище убија 
немарнпст, негп ппследице пестицида на оивама. Јер, бар десетак је страдалп такп щтп им је тпшак 
ппвукап незакппшан радни мантил. 
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Нивп стреса на раднпм месту је важан фактпр у пдређиваоу тежине раднпг места. И ту гпдинама впде 

нпвинари, хирурзи, меначери. Али, прпмениле су се бплести пд кпјих страдају. Директпр Института 

„Карајпвић“ навпди да је стрес раније шестп впдип дп инфаркта, а сада су све шещће пспријазе, нагли 

губитак кпсе, синдрпм преранпг стареоа...  

Мале и нередпвне плате су, такпђе, велики разлпг за бриге, па лекари бележе све вище пних кпји пате 
пд неурпза. Листа најмаое плаћених занимаоа у Србији је прилишнп прецизна, али нема ппдатака 
кпликп тих радника бплује. Према ппдацима „Инфпстуда“, најмаое су плаћени касири, па пператери у 
кладипници, шисташи, пбезбеђеое... 

- Упркпс ниским платама, и за пва занимаоа, у прпсеку, стигне пкп 100 пријава на једнп местп. Иакп 
ппстпји сталан раст брпја пгласа, мнпги, нажалпст, не мпгу да бирају щта ће да раде - закљушује Елена 
Ердељанпвић, из „Инфпстуда“.  

ТЕХНПСТРЕС ВРЕБА СА ШАЛТЕРА 

КАД су кпмпјутери кренули у „псвајаое“ Србије, медицински струшоаци су увели нпви термин - 
технпстрес. Он је највище нападап щалтерске службенице, принуђене да кпристе нпвп средствп рада, а 
тп су уппрнп пдбијале. У нащпј земљи званишнп има 56 регистрпваних прпфесипналних бплести. Кад је 
ппследои пут дппуоавана, на листу су дпписани сида, ХИВ и туберкулпза, кап ризишне за рад лекара, 
кап и хрпнишни брпнхитис кпји вреба рударе. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:436813-Smanjenje-plata-i-penzija---spas-za-budzet 

Смаоеое плата и пензија - спас за бучет? 

АУТОР: Д. И. КРАСИЋ 

Пензије и плате у јавнпм сектпру захватају вище пд ппла бучета и сталнп су на мети за "лед". Искуства 

ппказују да успевају стабилизаципни прпграми утемељини на кресаоу издатака 

СИТУАЦИЈА у кпјпј нарпдни ппсланик или ппщтински намещтеник у Србији, уместп кеща, деп плате 
прима у државним пбвезницама, кпје ће у пунпј цени мпћи да наплати тек за гпдину дана, сценарип је 
кпји ће тещкп бити виђен у нащпј земљи. Дпк п пвпм мпделу "пдлпжене плате" тренутнп размищљају 
Слпвенци, не би ли смаоили дефицит у финансијама, у Србији је главна дилема да ли "замрзнуте" плате 
и пензије мпгу да спасу државну касу. 

Шта ће да "смисли" Влада Србије, биће ппзнатп већ у ппнедељак. А, у недељу п тпме, на састанку, 
расправљају премијер Ивица Дашић, први пптпредседник владе Александар Вушић и министар 
финансија Млађан Динкић. 

Дпк се премијер тврди да замрзаваоа плата и пензија неће бити и да се терет кризе неће пребацити на 
најсирпмащнији деп станпвнищтва, Вушић истише да је за примену "лекпвитих" екпнпмских мера, макар 
биле и непппуларне. Динкић је, пак, пре некпликп дана ппдсетип да су плате у јавнпм сектпру веће негп 
у приватнпм, кпји инаше "храни" јавни. Такпђе, да би се судбина заппслених у јавнпм сектпру мпгла 
везати за судбину заппслених у приватнпм. 

РАЧУНИЦА ЈЕ ЈАСНА РАЧУНИЦА екпнпмиста је јасна: држави је за пензије и плате у јавнпм сектпру, 

пптребнп пкп 850 милијарди динара. Акп се ущтеди на априлскпм ппвећаоу пд два пдстп, тп је ущтеда 

пд пкп 17 милијарди динара. У пктпбру је усаглащаваое пд 0,5 пдстп, па би ущтеда у нпвембру и 

децембру била самп три милијарде динара. У јавнпм сектпру ради пкп 440.000 људи. Лане је, према 

ппдацима Министарства финансија и привреде, на име зарада заппслених исплаћенп 238,67 милијарди 

динара, дпк је за прва шетири месеца пве гпдине тај изнпс бип 83,48 милијарди динара. Држава у 

дптацији пензија ушествује са гптпвп пплпвинпм средстава, а лане је из бучета, на име трансфера 

прганизацијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, исплаћенп 288,78 милијарди динара. За прва шетири 

месеца пвај изнпс је 96,43 милијарде динара. Брпј пензипнера у Србији гптпвп је изједнашен са укупним 

брпјем заппслених и дпстиже 1,68 милипна људи. 

 

Извеснп је самп да је државни дефицит за самп шетири месеца дпстигап 78 милијарди динара (а 

планирали смп укупнпп 122 милијарде); да ће прихпди у државнпј каси ппдбацити, дпк су расхпди већ 

премащили план за текући перипд. И Нарпдна банка Србије указала је да дефицит "звпни на узбуну". Са 

свим мерама щтедое дпстићи ће пд 4,5 дп пет пдстп брутп дпмаћег прпизвпда. А све щтп је вище пд 

три прпцента - уппзправајуће је. 

- Ппстпје три нашина да се рещи пвај прпблем: да се ппвећају фискални прихпди ппдизаоем ппреза, да 
се крещу расхпди или да се щтампа нпвац. Надам се да пва трећа мпгућнпст не дплази у пбзир, јер већ  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:436813-Smanjenje-plata-i-penzija---spas-za-budzet
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имамп дпста гпрких искустава са хиперинфлацијама - каже за "Нпвпсти" прпфеспр Љубпмир Мачар. - 
Међунарпдна искуства ппказују да пни стабилизаципни прпграми кпји су се темељили на ппвећаваоу 
ппреза, углавнпм нису успевали. А, успевали су пни кпји су се темељили на кресаоу издатака. Тп важи и 
за нас, акп желимп да нам сређиваое финансија успе. Мпрамп да смаоимп фискалне издатке и 
усагласимп их са нащим скрпмним и све маоим мпгућнпстима. 

Ппставља се питаое кпји издаци треба да се крещу? 

- Они, кпји су највећа ставка у бучету. А тп су пензије и плате у јавнпм сектпру. Овп вам гпвпри један 
пензипнер: смаоиваое плата и пензија у јавнпм сектпру не мпгу да се избегну - категпришан је Мачар. - 
Велики брпј пензипнера у Србији прима мизерне изнпсе, пд 15.000 динара месешнп, щтп није ни за 
живети, ни за умрети. Никп не зна щта ће се дпгпдити, ни пни кпји треба да дпнесу пдлуку, не знају 
какву ће дпнети. Али ће нещтп непријатнп мпрати даа се предузме. Акп се не предузме, убрзп ппсле 
тпга нещтп ће се јпщ непријатније самп пп себи дпгпдити, без икаквпг предузимаоа. Нажалпст, тп је 
дилема кпју наща екпнпмска пплитика има пред спбпм. 

И Фискални савет је уппзприп власт да је ребаланс бучета пдмах пптребан. 

- Времена за пзбиљне интервенције кпјима би се дп краја гпдине мпгле пбезбедити знашајне ущтеде у 

бучету све је маое - истише Фискални савет. - Укпликп Влада буде у стаоу да фискални дефицит у 2013. 

гпдини пдржи исппд границе пд 4,5 пдстп БДП, тп бисмп мпгли сматрати успехпм, узимајући у пбзир 

садащое фискалне тпкпве. Дпдатне ущтеде пд прекп један пдстп БДП у свега некпликп препсталих 

месеци дп краја гпдине, кпје би такав дефицит захтевап, тещкп ће бити мпгуће без неке пд снажних 

мера. Такпђе, ппвећаое плата и пензија у пктпбру би ппд пвим пкплнпстима билп фискалнп вепма 

непдгпвпрнп.  

ДПЛАЗИ ВРЕМЕ УКЛАПАОА- ДО сада је билп извеснпг пгранишаваоа раста и замрзаваоа плата и 

пензија, али није билп нпминалнпг смаоиваоа - указује Мачар. - Сущтина је да мпрамп пплакп да 

ппшнемп да се враћамп у границе сппственпг брутп дпмаћег прпизвпда. Не мпже се дпвека живети такп 

щтп ћете трпщити вище негп щтп прпизвпдите. А, ту границу смп већ прещли, и прекп ое мпже самп 

једнп време да се живи, не предугп. Јер, пре или касније, наще мпгућнпсти нпвпг задуживаоа вепма ће 

се смаоити. Акп некпме тражите да вам ппзајми 2.000 евра, првп ће вас питати да ли, кпме и кпликп 

јпщ дугујете? Па какп на разним странама дугујете, тај сигурнп неће бити впљан да вам ппзајми. Са 

ппрастпм дуга, а пн кпд нас брзп расте, смаоују се мпгућнпст даљег задуживаоа. Дплази време 

уклапаоа у сппствене ресурсе. 

Фискални савет сматра да је наставак кпнтрпле пензија и плата у јавнпм сектпру у 2014. неппхпдан и 
екпнпмски пправдан. 

- Прпсешна плата у јавнпм сектпру је за 30 пдстп већа негп у приватнпм сектпру, пп шему је Србија 
негативни рекпрдер међу еврппским земљама, а притпм је сигурнпст ппсла у јавнпм сектпру знатнп 
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већа негп у приватнпм сектпру - указује Савет. - Када се ппгледа и ушещће масе плата и пензија у БДП-у, 
Србија је ппет негативан еврппски рекпрдер. 

Свпј предлпг п мпгућим ущтедама Фискалнпм савету ппслап је и Синдикат правпсуђа Србије, шије би 
шланпве евентуалнп замрзаваое или другашији пбрашун плата свакакп ппгпдили. 

У дппису кпји је пптписала председник Синдиката, Слађанка Милпщевић, Фискалнпм савету се 
предлаже да преиспита све зараде кпје се финансирају из бучета и кпје прелазе изнпс пд 100.050 
динара, затим да преппруши усклађиваое зарада бучетских кприсника и јавнпг сектпра, кап и да пбави 
кпнтрплу планираних прихпда, трпщеое средстава и заппщљаваоа. У дппису се ппдсећа да је, упркпс 
пптреби щтедое, недавнп измеоен Правилник п платама заппслених у ппрескпј управи, кпјима су 
"зараде ппвећане пд 2.250 дп 23.000 динара".  

ЖАБА СТАЛНП РАСТЕ 

- ПОЛИТИЧАРИ пп лпгици свпг ппзива и нашина рада гледају да избегну пнп щтп је пплитишки 
непппуларнп и щтп бпли бирашкп телп. Али, тп избегаваое самп ппгпрщава ситуацију и шини будућу 
интервенцију бплнијпм, скупљпм и ппвезанпм са већим щтетама и губицима. Акп ту жабу, щтп би рекап 
ппкпјни Ђинђић, не прпгутамп сада, пна ће за некпликп месеци тпликп ппрасти да ће бити мнпгп теже 
прпгутати је тада - каже Љубпмир Мачар. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/385559/Administraciji-manje-plate-Pogledajte-koliko-zaradjuju-ministri-i-pojedini-

direktori 

Администрацији маое плате: Ппгледајте кпликп зарађују министри и 
ппједини директпри  

АУТОР: М. Кркић  

Окп 400.000 заппслених у јавнпм сектпру и вище пд 1,5 милипна пензипнера неће мпрати да страхују да 

ће им бити смаоена примаоа, јер су ппсланици владајућих партија јаснп истакли да неће ппсегнути за 

тпм мерпм щтедое. Маое плате, међутим, мпгли би да пшекују заппслени у државнпј администрацији. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/385559/Administraciji-manje-plate-Pogledajte-koliko-zaradjuju-ministri-i-pojedini-direktori
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/385559/Administraciji-manje-plate-Pogledajte-koliko-zaradjuju-ministri-i-pojedini-direktori
http://www.blic.rs/data/images/2013-05-31/346787_plate_origh.jpg?ver=1370010134.jpg
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Плате министара - Кликните на слику за увећаое (+) 

 

Премијер Ивица Дашић ппрушип је јуше ппсланицима Скупщтине Србије да се највећи терет кризе не 
мпже пребацивати на најсирпмащније, а министар а Млађан Динкић да неће дпзвплити “гршки 
сценарип”.  

Окп 400.000 заппслених у јавнпм сектпру и вище пд 1,5 милипна пензипнера неће мпрати да страхују да 
ће им бити смаоена примаоа, јер су ппсланици владајућих партија јаснп истакли да неће ппсегнути за 
тпм мерпм щтедое. Маое плате, међутим, мпгли би да пшекују заппслени у државнпј администрацији.  

- Предлпжићу смаоеое плата у државнпј администрацији, републишкпј, ппкрајинскпј и лпкалнпј за 10 
пдстп. Тп смаоеое ће се пднпсити самп на администрацију, али не и на заппслене у прпсвети, 
здравству, впјсци, пплицији - рекап је Динкић.  

Министар је нагласип и да ће бити раципнализације у јавнпм сектпру, кап и пгранишаваоа брпја 
заппслених, а за тп се, какп каже, разрађују мере. Када је реш п раципнализацији заппслених у 
министарствима, пн је навеп да ће п тпме пдлушивати министри у свпм респру.  

  - Наредних дана ћемп изаћи са мерама ущтеде. Пензије сигурнп неће бити смаоиване, али ће 
динамика оихпвпг ппвећаоа зависити пд укупнпг стаоа у друщтву - ппрушип је Млађан Динкић и дпдап 
да ће п мпгућем замрзаваоу зарада Влада најпре мпрати да ппстигне кпнсензус.  
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На питаое ппсланика какп држава планира да стане на пут предузетницима кпји раде у сивпј и црнпј 
зпни, Динкић каже да је дпсад кпнтрпла била у надлежнпсти тржищне инспекције, али пни немају 
дпвпљнп људи, па ће кпнтрпле радити и пкп 7.000 инспектпра.  

Тпкпм петпшаспвне дебате п екпнпмскпј и спцијалнпј ситуацији у земљи, кпја се впдила у Скупщтини 
Србије на захтев пппзиципне ДС, из Владе су ппрушили и да екпнпмска криза није свпјина актуелне 
власти, већ ппследица прпблема дуги низ гпдина и тпга щтп су претхпдници избегавали да се ухвате у 
кпщтац с оима.  

Премијер је нагласип да је питаое рещаваоа екпнпмске ситуације мнпгп пзбиљније и дубље пд 
међустранашких препуцаваоа, кап и да екпнпмска криза није “свпјина актуелне власти”, већ је прпблем 
целпг друщтва.  

Међутим, демпкрате сматрају да је екпнпмска и спцијална ситуација у земљи катастрпфална, а узрпк за 
тп виде у лпщим мерама Владе у екпнпмскпј и фискалнпј сфери.  

Либерали су представнике Владе питали “кпјпм тпм финансијскпм алхемијпм мисле да без пзбиљних 
прпмена спреше банкрпт у јавним финансијама”, а премијера щта ће ушинити да усппстави пплитишкп 
јединствп.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/385622/Novac-direktno-trudnicama-a-ne-firmama 

Нпвац директнп трудницама, а не фирмама  

АУТОР: Л. Г.  

Накнаде за ппрпдиљскп пдсуствп држава треба да уплаћују директнп ппрпдиљама на рашун, а не 
ппслпдавцу, щтп је сада слушај, кажу у Удружеоу „Рпдитељ“.  

У Удружеоу “Рпдитељ” пбјащоавају да, иакп Закпн женама даје правп да пстваре накнаду на 
ппрпдиљскпм пдсуству, прпблем је у тпме щтп је пна везана за ппслпдавце. Наиме, иакп држава тај 
нпвац уплаћује ппслпдавцима, пни су пптпунп слпбпдни да га ппрпдиљи не исплате, или да тп шине са 
закащоеоем пд некпликп месеци.  

 
- Чак и када се жене ппбуне прптив ппслпдавца, на щта имају правп, креће психплпщки рат ппсле кпг 
нереткп дпбију и птказ. Питаое је и щта је са, на пример, женама кпје раде у фирмама у блпкади - каже 
Бпјана Селакпвић, кппрдинатпрка саветпвалищта Удружеоа “Рпдитељ”.  

Збпг неспрпвпђеоа закпна, али и збпг закпнских “рупа”, труднице и ппрпдиље у Србији шестп су жртве 
дискриминације.  

Најшещће пд стране ппслпдаваца и тп такп щтп дпбијају птказе пп сазнаоу да су трудне, щтп пп ппвратку 
са пдсуства или дпбију птказ или буду премещтене на нижа радна места, али и щтп им ппслпдавци не 
исплаћују накнаде за труднишкп бплпваое. 
   

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/385622/Novac-direktno-trudnicama-a-ne-firmama
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Честе су злпупптребе и када је у питаоу радни пднпс на пдређенп време, јер жене пп сазнаоу да су 
трудне нереткп дпбију птказ, щтп је пре месец-два резултиралп прпменпм Закпна. 
   

- Закпн пп кпме пве жене не мпгу да буду птпущтене је дпбар кпрак. Ипак, јпщ нисмп сигурни кпликп ће 
бити применљив и да ли ће мпжда бити увпд у дискриминацију, у смислу да ппслпдавци неће 
заппщљавати девпјке и жене кпје нису рађале - рекла је Драгана Грабпвица из Канцеларије защтитника 
грађана.  

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radnici-ce-sami-krpiti-rupe-u-stazu.sr.html 

Радници ће сами крпити рупе у стажу 

АУТОР: Јасна Петрпвић 

Ппследоим изменама закпна брищу се сви дугпви за пензијскп псигураое старији пд 10 гпдина 

Држава вище неће мпћи да ппвезује стаж радницима за кпје ппслпдавац није гпдинама уплаћивап 
дппринпсе за пензипнп псигураое, а шије су фирме у међувремену банкрптирале или су у стешају, јер пп 
ппследоим прпписима п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији дугпви за ПИО ппсле 10 гпдина 
застаревају.  

Лпще за раднике, дпбрп за несавесне ппслпдавце и државу кпја је са себе скинула пву пбавезу, а кпју је 
и Уставни суд пре вище пд гпдину дана прпгласип неуставнпм. 

Остаје, међутим питаое, защтп Ппреска управа у прптеклих 10 и вище гпдина није кпнтрплисала и 
кажоавала несавесне ппслпдавце и дпщла дп прихпда кпји држави припадају. Најпре су 10 гпдина 
имали пбавезу шуваоа тајне п највећим дужницима за ппрезе и дппринпсе, а пнда када су те гпдине 
прпщле, први пут јавнп изащли са оихпвим именима, али ппрезе не успевају да наплате. Да ли збпг тпга 
радници заиста треба да испащтају? 

Предлагаши усвпјених закпна кажу да власт, ипак, не пставља раднике на цедилу. Сви радници кпји 
имају рупу у стажу пре или касније мпрали би сами да плате себи дппринпсе, јер су им фирме 
банкрптирале или су у стешају дуже пд гпдину дана, из прпсте шиоенице да не ппстпје дужници кпје би 
мпгли да „ппјуре” за изпстале пбавезе. Иакп те пбавезе, дппринпси, застаревају, тп не знаши да пкп 
180.000 радника, за кпје се зна да немају ппвезан стаж, мпгу у пензију. Сви пни кпји имају рупу у стажу, 
тврде писци пвпг закпна, мпћи ће да се пензипнищу, с тим, щтп ће дпбијати пп две трећине пензије, дпк 
ће трећа пдлазити за намиреое неуплаћених  дппринпса. Другим решима, сви пви радници мпћи ће да 
се пензипнищу, с тим, щтп тп вище за оих неће радити држава, негп пни сами. Један пд циљева пвпг 
закпна је јашаое система кпнтрпле наплате дппринпса. Онп п шему се мнпгп не гпвпри, а щтп ће нпви 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radnici-ce-sami-krpiti-rupe-u-stazu.sr.html
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закпн дпнети, јесте знатнп пщтрија кпнтрпла наплате дппринпса пд 1. 1. 2014. уз стрпгп кажоаваое 
ппслпдаваца кпје тп не буду уреднп шинили. 

Ппслпдавци ће мпрати да предају ппјединашну ппреску пријаву за свакпг радника на пснпву кпје ће му 
се пд плате пдбијати деп за дппринпсе уплатип их газда или не. Друга ппгпднпст је щтп ће радници 
убудуће свакпг месеца сами мпћи да прпверавају да ли су им уплаћени дппринпси, щтп дп сада није 
бип слушај, већ су п тпме мпгли да се инфпрмищу самп једнпм гпдищое. 

Бпжидар Ђелић ппсланик ДС у Скупщтини Србије каже да је пвп преседан, јер је свака претхпдна влада 
гледала какп да ппмпгне радницима шије су фирме банкрптирале или су у стешају какп би им ппвезала 
стаж и пмпгућила пензипнисаое. 

– Шта са пним људима кпји немају мпгућнпсти да сами себи плате, а држава се извукла из свега. 
Дппринпси за пензијскп псигураое никада нису застаревали. ДС ће у разгпвприма са синдикатима и 
пщтећеним радницима ппкущати некакп да рещи пвај прпблем. 

Ппслпдавци Фпнду ПИО дугују пкп 143 милијарде динара пп пснпву неуплаћених дппринпса. Самп у 
2012. гпдини ппслпдавци нису уплатили дппринпс за пкп 90.000 радника, а ппднетп је тек 8.000 
прекрщајних пријава. Инаше, држава је пд 1. јануара 1991. дп 31. 12. 2003. гпдине за неуплаћене 
дппринпсе из бучета пребацила 20,6 милијарди динара пп пснпву дуга за 60.103 предузећа шиме је 
ппвезан стаж за пкп 274.000 радника. У прпсеку ппвезанп је пп 2,3 гпдине раднпг стажа. Тпкпм 2012. је 
пренетп јпщ 744,1 милипн динара из бучета за вище пд 50 привредних субјеката. 

 

 


