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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:441644-Belo-roblje-na-skelama 

Бело робље на скелама 
Ц. С.  

Све је више принудног рада на грађевини, имањима и по кућама. Наше раднике 

продавали по Европи, Азербејџану, УАЕ и Русији 

У потрази за корицом хлеба, наши радници све чешће завршавају на градилиштима и фармама 
широм планете. Уместо обећане баснословне зараде, неретко добијају бахате надзорнике који 
им одузимају пасоше, смишљају прекршаје за које их новчано кажњавају, па на крају, уместо да 
добију зарађено, завршавају са дугом послодавцу! Многи једва скрпе да се врате кући. 
 

Држављани Србије жртве су радне експлоатације у европским земљама, Азербејџану, 
Уједињеним Арапским Емиратима и грађевинској индустрији у Русији, децидан је Стејт 
департмент у извештају о трговини људима. 
- Влада Србије истражила је већи број случајева радне експлоатације, учестало је кривично 
гоњење, више новца издвојено је за помоћ жртвама, судски поступци су краћи, али жртве и 
даље нису довољно заштићене - кажу у Стејт департменту. 
Према њиховим подацима, прошле године поднето је 45 кривичних пријава за трговину због 
радне и сексуалне експлоатације, што је више него у 2011. (било их је 36). Судови су лане 
осудили 47 трговаца људима, а МУП је пријавама обухватио 65 људи, од којих је девет 
осумњичено управо за трговину радницима. Идентификовано је 79 жртава, од којих је 30 било 
присиљено на рад или прошњу. 
Ропски рад одвија се у секторима за које су карактеристични изузетно тешки услови, па мали 
број случајева заврши на суду, кажу у Астри, која помаже жртвама трговине људима. Од 2005. 
проценат радно експлоатисаних међу жртвама све је већи. Статистика каже да је практично 
свака шеста жртва у последњој деценији била - радник! 
Опширније прочитајте у штампаном издању од 1. јула 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:441631-Jug-duguje-27-milijardi-dinara 

Југ дугује 27 милијарди динара 
 
М. РИСТОВИЋ  

Дуговања за електричну енергију огромна, грађани чекају неисплаћене зараде. 

„Југоисток“, који снабдева 640.000 потрошача, предлаже отпис камата 

 
НИШ - Фабрика „Чегар“ Електронске индустрије Зорану Савићу (58) дугује 36 плата, а његов 
рачун за електричну енергију је скоро 2,7 милиона динара! Због силних камата, постао је један 
од нишких негативних „милионера“, иако је покушавао да измири дугове за струју.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:441644-Belo-roblje-na-skelama
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:441631-Jug-duguje-27-milijardi-dinara
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Савић је пре десет година са нишком електродистрибуцијом потписао споразум о отплати 
540.000 динара на 67 рата. Измирио је дуг, али му је маја 2006. струја искључена због дуга од 
око милион динара. А на последњем рачуну, иако не троши електричну енергију, пише да 
дугује 2,63 милиона! 
- Извршитељи су ми закуцали на врата и због 29.000 динара дуга за комуналије - вели Савић, 
коме су супруга и син незапослени. 
Опширније прочитајте у штампаном издању од 1. јула 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/391004/Skupstina-danas-o-rebalansu-budzeta 

Скупштина данас о ребалансу буџета 

Тањуг  

Посланици Скупштине Србије гласаће данас о стратегијама реформе правосуђа и борбе против 

корупције за период од 2013. до 2018. године, као и о извештајима независних регулаторних 

тела. 

Након тога ће започети нову седницу на којој се налазе предложени ребаланс буџета за 2013. 

годину и пратећи закони. 

  

Пре почетка нове седнице, посланици ће се изјаснити о извештајима о раду Државне 

ревизорске институције (ДРИ) и Агенције за борбу против корупције за 2012. годину, 

годишњим извештајима о раду Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, 

као и о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о 

заштити података о личности. 

Закон о буџетском систему 

 

Осим ребаланса буџета, на дневном реду нове седнице парламента су и Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о измени Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању и Предлог закона о преузимању обавеза Јавног 

предузећа “Путеви Србије” према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и 

претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије. 

  

Гласаће се и о предлозима националне стратегије реформе правосуђа од 2013. до 2018. године 

и националне стратегије за борбу против корупције за исти период. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/391004/Skupstina-danas-o-rebalansu-budzeta
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Министар правде Никола Селаковић је у петак, образлажући предложене стратегије, рекао да 

су од изузетне важности за грађане и државу. 

  

Од уложених шест амандмана, министар је прихватио три - два на стратегију о реформи 

правосуђа, а један на документ о борби против корупције. 

  

Селаковић је, образлажући Стратегију за борбу против корупције, рекао да је она смерница за 

општи план борбе против корупције, али и највећи тест за владу у земљи у којој је политичка 

корупција највећи проблем. 

  

Када је реч о стратегији реформе правосуђа, Селаковић је нагласио да је циљ Министарства 

изградња независног и непристрасног правосуђа, у коме се поступа стручно, одговорно, 

квалитетно и ефикасно и правосуђе које заслужује поверење грађана и које им правду чини 

доступном и достижном. 

  

Председник Савета ДРИ Радослав Сретеновић рекао је да је у прошлој години та институција 

поднела 154 захтева за покретање прекршајног поступка, 23 пријаве за привредни преступ и 

једну кривичну. 

  

Директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић изнела је податак да је у 

области неспојивих јавних функција и сукоба интереса Агенција поступала и окончала рад у 

укупно 785 од примљених 872 предмета, што је око 90 одсто свих примљених предмета у 

прошлој години. 

  

Заштитник грађана Саша Јанковић рекао је да се 2012. године за помоћ обратило 20.000 

грађана, да се сваке године за 30 одсто повећава обим посла који обавља и да у Србији постоје 

системски пропусти и људи који сматрају да су изнад закона. 

  

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић указала је да у Србији постоји 

дискриминација на оснвоу инвалидитета, верских и политичких убеђења, а да је истраживање 

показало да 18 одсто грађана има дискриминаторске ставове. 

  

Гласање о свим тачкама дневног реда заказано је за 11 сати, а у подне ће почети претрес 

предложеног закона о ребалансу буџета за 2013. годину. 
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Здравство, рачуноводство и кредити 

  

На дневном реду данашње седнице је и Предлог закона о 

измени Закона о преузимању обавеза здравствених 

установа према веледрогеријама по основу набавке лекова 

и медицинских материјала и претварању тих обавеза у 

јавни дуг Републике Србије. 

  

Пред посланицима ће се наћи и Предлог закона о 

рачуноводству, Предлог закона о ревизији, Предлог закона 

о факторингу и Предлог закона о потврђивању анекса број 

један Споразума о економској и техничкој сарадњи у 

области инфраструктуре између влада Србије и Кине. 

  

Једна од тачака дневног реда је и Предлог закона о 

потврђивању споразума о изменама и допунама споразума 

између Србије и Италије о кредиту за реализацију 

програма “Кредит за помоћ малим и средњим предузећима 

преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном 

развоју кроз јавна комунална предузећа. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/390838/Rebalans-budzeta-prepolovio-subvencije 

ДРЖАВА СМАЊУЈЕ ИЗДАТКЕ ГДЕ ГОД МОЖЕ 

Ребаланс буџета преполовио субвенције 

Д. Нишавић, Г. Авалић  

Ребалансом буџета за ову годину многи су ускраћени за велики део очекиваних средстава, како 

би се постигле уштеде од 36 милијарди динара. Као што је било очекивано, ребаланс је 

преполовио и досадашње субвенције. 

Економиста Љубомир Маџар сматра да је у овој буџетској комбинаторици Влада ударом на 

субвенције ударила на право место. 

- Субвенције су увек биле велика ставка у буџету, процене су Светске банке да на њих дамо око 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/390838/Rebalans-budzeta-prepolovio-subvencije
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700 милиона евра годишње. Уштедети се може само на крупним ставкама, а већина субвенција 

је са економске тачке гледишта чисто бацање новца - објашњава Маџар. 

 

Мање новца јавним предузећима 

 

Субвенције јавним предузећима смањене су са 4,4 милијарде на само 2,4 милијарде динара. У 

питању су субвенције за кредите за ликвидност, затим за обавезе државе по основу ранијег 

програма Владе за ублажавање ефеката економске кризе, за програм подршке малим и 

средњим предузећима за набавку опреме и за раст и иновације. 

 

Осим за јавна предузећа, смањене су и субвенције приватним предузећима са 13,9 на 12,6 

милијарди, при чему је овај новац махом намењен „Фијату“, али и за „привлачење директних 

страних инвестиција и за друге мере за подстицање домаће привреде“. 

 

- Субвенцијама за предузећа у реструктурирању одржавају се фирме које немају никакву 

пословну будућност. Оне које су могле нешто да ураде су продате или су саме стале на ноге. 

Остало је много мастодоната од којих нема ничега. Да је било више памети и мање политичког 

опортунизма, те субвенције не би биле даване ни претходних година. С друге стране, приватна 

предузећа не треба да примају субвенције, јер ако је предузеће рентабилно - само ће да 

просперира, а ако није, онда је то чисто бацање новца - објашњава Маџар. 

 

 

Кликнути (+) за увећање 

 

 

Уштеде могле да буду још веће 

 

Економисти сматрају да су уштеде на субвенцијама могле да буду и веће, јер док је смањен за 42 

милијарде динара, расходи су повећани за око седам милијарди динара. 

http://www.blic.rs/data/images/2013-06-29/356711_1011_origh.jpg?ver=1372538964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-29/356711_1011_origh.jpg?ver=1372538964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-29/356711_1011_origh.jpg?ver=1372538964.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-06-29/356711_1011_origh.jpg?ver=1372538964.jpg
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- С једне стране се смањују субвенције предузећима у реструктурирању, а с друге стране се 

запосленима у овим предузећима даје новац из новооснованог транзиционог фонда, око 300 

евра по години радног стажа. Једина разлика је што је ово друго једнократно - каже Драган 

Ђуричин, професор на економском факултету. 

 

Без новца за Декаду Рома 

 

Ребалансом буџета погођено је и социјално становање, па ће уместо 250 милиона динара, 

колико је требало да буде издвојено за изградњу ових станова, сада бити потрошено само 100 

милиона. Првобитним буџетом за ову годину планиран је и трошак од осам милиона динара за 

активности поводом Декаде Рома, али се у ребалансу ова ставка уопште не спомиње. За око две 

милијарде динара смањена су и издвајања за туризам, са 4,76 на 2,62 милијарде динара, док су 

субвенције у туризму пале са 2,65 на 1,86 милијарди. 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Кнежевић рекао је да директне 

субвенције пољопривредницима не би требало да буду умањене, иако ће буџет за 

пољопривреду бити смањен за 3,6 милијарди динара, односно за осам одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390954/Ministarstvo-finansija-osudjuje-najavu-protesta-oruzara 

Министарство финансија осуђује најаву 
протеста оружара 

Бета  

Министарство финансија и привреде Србије саопштило је данас да држава неће дозволити 

самоуправљачко понашање у компанији "Застава оружје", нити ће толерисати било какво 

штрајковање и обустављање посла. 

Синдикат фабрике "Застава оружје" најавио је да ће у понедељак бити одржана протестна 

шетња радника јер им је Министарство одбране ускратило право да имају своје представнике у 

органима тог предузећа. 

 

Министарство финансија у данашњем саопштењу наводи, међутим, да држава има апсолутно 

право да именује органе управљања у предузећу чији је власник. 

 

"Апсурдно је да се најављује штрајк због промене чланова Надзорног одбора. Недопустиво је да 

се предузеће које живи од државних послова и субвенција, које има огроман порески дуг од 5,8 

милијарди динара, уместо послом, бави самоуправљањем", указало је министарство. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390954/Ministarstvo-finansija-osudjuje-najavu-protesta-oruzara
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У Самосталном синдикату кажу да у фабрици "Застава оружје" близу 25 одсто чини друштвени 

капитал и да радници имају право на своје представнике. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390872/Djuric-Prekrsen-Zakon-o-javnim-preduzecima 

Ђурић: Прекршен Закон о јавним 
предузећима 

Тањуг  

Закон о јавним предузећима озбиљно је прекршен, а влада ништа не ради на његовом 

спровођењу, изјавио је данас посланик Либерално-демократске партије Бојан Ђурић. 

Иако према Закону о јавним предузећима данас истиче рок за расписивање конкурса за 

директоре јавних предузећа, влада није расписала конкурсе у више предузећа. 

  

- Постоји фантомско тумачење Секретаријата за законодавство Владе Србије, које каже да ће 

расписивати конкурсе само у оним јавним предузећима у којима су у међувремену постављени 

вршиоци дужности директора - објаснио је Ђурић, гостујући у Дневнику РТС-а. 

 

Ђурић је подсетио да је Влада само неколико дана пре ступања Закона на снагу у неким јавним 

предузећима именовала директоре који нису у статусу вршилаца дужности. 

  

- Владајућа коалиција се прерачунала и сада покушава да нађе начин да остави на местима 

директоре који су најдиректније постављени као патријски кадрови, а не би могли да прођу ни 

минималну процедуру конкурса - сматра Ђурић, и наводи пример постављања директора 

“Железница Србије” и “Пошта Србије”. 

  

Он међутим, истиче да је и у самом поступку бирања комисије која ће вршити изборе 

директора преовладао политички критеријум. 

  

Према његовим речима, према Закону се подразумева да садашњим директорима мандати 

истичу после 30. јуна, односно када буду изабрани нови, јер “Закон уопште не предвиђа 

никакву другу ситуацију”. 

  

- Влада ништа не ради на спровођењу тог закона, нема плана трошења субвенција, нема плана 

рекструктурирања јавних предузећа, а то су све биле обавезе које постоје по Закону о јавним 

предузећима - подвукао је Ђурић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/390872/Djuric-Prekrsen-Zakon-o-javnim-preduzecima
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Он, ипак, подсећа да су смањене субвенције “Железницама Србије”, али каже да нема плана 

како ће се то, али и друга предузећа реформисати. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-vise-radnika-na-crno 

Све више радника на црно 

Стопа незапослености у априлу 2013. године бележи пад од 1,4 процентна поена у 
односу на април претходне године, док је стопа запослености већа за два процент-
на поена, објавио је Републички завод за статистику (РЗС). Стопа неформалне за-
послености, односно проценат лица која раде "на црно", била је већа за 1,2 про-
центна поена у априлу 2013. године 

него у истом месецу претходне године, показала је Анкета о радној снази, коју је РЗС спровео на 
узорку од око 8.000 домаћинстава. Анкетирано је укупно 22.796 лица, а за 19.980 лица прику-
пљени су подаци о њиховој радној активности. 

Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном броју активних станов-
ника (запослени и незапослени), у Србији је износила 24,1 одсто, и то 22,3 одсто за мушко и 
26,5 одсто за женско становништво. Стопа незапослености у београдском региону износила је 
19 одсто, а у Војводини 24,8 одсто. У Региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености 
износила је 25,9 одсто, док је у Региону Јужне и Источне Србије износила 26,3 одсто. 

Стопа запослености представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и ви-
ше година, и у априлу 2013. износила је 36,3 одсто. Од тога је стопа запослености за мушкарце 
износила 44,1 одсто, а за жене 29,2 одсто. Највећа стопа запослености била је у београдском ре-
гиону - 37,9 одсто, затим у Шумадији и Западној Србији, где је износила 36,7 одсто. У јужној и 
источној Србији, као и у Војводини стопа запослености износила је 35,4 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sve-povrede-na-radu-na-jednom-mestu 

Све повреде на раду на једном месту 

У овом тренутку не зна се колико тачно има повреда на раду у протеклим годинама 
јер не постоји јединствен начин вођења евиденције повреда, али се многе које се 
дешавају нигде и не бележе. 

 Наиме, тренутно евиденцију повреда на раду воде Републички фонд за здравствено осигурање, 
Управа за безбедност и здравље на раду, Инспекторат за рад, Фонд ПИО, али се подаци које 
они достављају разликују па се не зна тачан број повреда на раду које се десе током године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sve-vise-radnika-na-crno
http://www.dnevnik.rs/drustvo/sve-povrede-na-radu-na-jednom-mestu
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Узрок за непостојање тачног броја података о повредама на раду је  застарели концепт у изве-
штавању о повреди и професионалним болестима, али и непријављивање повреда. Постојећи 
концепт регистрације повреда на раду и професионалних обољења у Србији датира из шездесе-
тих година прошлог века и током претходних пет деценија није значајније мењан. Регистраци-
ја повреда на раду није пратила промене у друштву које су се у међувремену десиле, али ни оне 
које је донео развој информатике. Због тога је Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике приступило изради јединственог регистра повреда на раду. Реч је о софтверу који ће 
регистровати све повреде на раду које се догоде током године и надлежни ће увек тачно знати о 
коликом броју људи је реч. 

Осим тога, на основу резултата радиће се квалитетније анализе у тој области, заштита запосле-
них биће боља и предлагаће се превентивне мере за безбедан и здрав рад. 

Љ. Малешевић 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1351298/Radnici+lenji+ili+nezadovoljni.html 

Радници лењи или незадовољни 

Директори приватних предузећа нису задовољни радом запослених. Како кажу, 
радници нису довољно посвећени послу, тек сваки трећи је стручан, а сваки пети 
на паузи остаје и дуже од сат времена. Имајући у виду како су плаћени, запослени 
још и добро раде, истичу синдикати. 

Истраживање Уније послодаваца Србије показује да су директори приватних предузећа 
незадовољни резултатима рада запослених. Менаџери очекују много од радника, а плате су све 
мање, тврде представници синдиката. 

Податак Републичког завода за статистику показује да је просечна зарада у Србији у мају 
износила 41.821 динар, 10 одсто мање у односу на претходни месец. Ако се зна да зараде у 
јавном сектору нису смањиване, јасно је да су у приватном сектору пале и више од тих 10 одсто. 

На питање да ли су радници у Србији неодговорни и лењи, директори приватних предузећа 
кажу да, најблаже речено, нису довољно посвећени послу. 

Тек сваки трећи радник је стручан, кажу, нешто више од трећине испуњава све задатке, а сваки 
пети на паузи остаје и дуже од једног сата. 

"Рекао бих и да је, како су се послодавци изјаснили, мали број ефективних радних сати у току 
дана, тако да су практично анкетирани рекли да мање од пет сати ради цела једна трећина 
запослених", каже председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанасковић. 

Иако се продуктивност код приватника повећала готово двоструко у периоду од 2001. до 2011. 
године, већина руководилаца би, изгледа, радницима приписала транзициону крилатицу - не 
могу толико мало да ме плате, колико мало могу да радим. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1351298/Radnici+lenji+ili+nezadovoljni.html
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С тиме се нису сагласили представници синдиката. Како су плаћени, запослени још и добро 
раде. Како истичу у Асоцијацији самосталних и независних синдиката, не може се очекивати да 
у оваквом економском и социјалном периоду у Србији радник буде продуктиван, а да има 
зараду, која је "равна афричким зарадама". 

"Имате апсолутну несигурност, јер и ако имате право на здравствено осигурање, не можете 
отићи код лекара и не можете отићи у пензију јер вам није повезан радни стаж. У таквим 
условима, радник је одличан", каже Ранка Савић из Асоцијације. 

Боља организација и стимулација запослених побољшала би радне резултате, признају и 
послодавци. То потврђује и београдска софтверска компанија у којој је просечна плата 1.400 
долара. Запослени су, каже директор Владимир Преловац, изузетно мотивисани. 

"Постоје радници који су спремни да раде и 12 и 14 сати дневно, а ја се као директор трудим да 
то препознам и адекватно наградим", наглашава Преловац. 

Менаџери су задовољнији радом запослених у Војводини, где је три пута више страних улагања 
него у осталим деловима Србије. Просечне зараде тамо су веће, а примењује се и савремена 
технологија. 

Већина, ипак, може да се утеши - више колегијалности је тамо где су плате мање. У успешнијим 
предузећима већи је страх од губитка радног места и отуђеност међу запосленима. 

 

 

 


