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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:488809-Rudari-i-sa-beneficijama-imaju-ogranicenja-za-

penziju 

Рудари и са бенефицијама имају ограничења за 

пензију 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Ни четири деценије проведене у јами нису довољне рударима у Србији да уживају 
у пензији пре навршене 50. године живота 

НИ четири деценије проведене у јами нису довољне рударима у Србији да уживају у пензији 
пре навршене 50. године живота. У погону РТБ Бор данас има радника који ће ускоро имати 
више лета проведених на послу, него што их имају у крштеници. Само у Бору је десетак таквих 
примера, а има их и у другим српским рудницима. Тако је људима са најдужим 
бенефицираним стажом највећи проблем како дочекати пензију.  
Драгољуб Ситић из борског рудника је недавно напунио 48 година живота, а са бенефицијама 
има 45 година радног стажа и још не може на дужи заслужени одмор. Никада му није било 
тешко да ради, није ни сада, али сматра да млади људи треба да дођу на његово радно место. 
Он и даље иде у јаму, јер то жели, док му неко из Београда не омогући да оде у пензију. 
У Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање објашњавају да, по Закону о ПИО, 
рударима који имају стаж са увећаним трајањем од годину и по дана старосна граница се може 
снижавати највише до 50 година живота, што је и минимум потребан за остваривање права. 
- То значи да рудари који имају 40 година стажа осигурања, у који улази и онај са увећаним 
трајањем, морају у моменту остваривања права на старосну пензију имати навршених 50 
година старости - кажу у ПИО. - Остали који на годину добијају 14, 15 или 16 месеци 
бенифиције, не могу у пензију пре 54 године и четири месеца живота. 
Тренутно у Србији сви са бенефицираним професијама имају идентичан проблем као и рудари. 
- У зависности од тежине, опасности и штетности послова, утврђен је и одговарајући степен 
увећања стажа - каже Зоран Милипшевић, помоћник министра рада за ПИО. - Не сматрам да је 
то проблем, јер се радницима који раде на бенефицираним радним местима снижава општа 
старосна граница. 
 
 
ЛИСТА ПРИВИЛЕГОВАНИХ 
НА листи привилегованих у Србији има 36 занимања. Ту спадају радници у рудницима, на 
геолошким и рударским истраживањима, у црној и обојеној металургији - железаре, ливнице, 
ковачнице, производња ватросталног материјала, нафте, експлозива, стакла, затим радници у 
гумарској, графичкој, кожарско-прерађивачкој, фармацеутској, текстилној индустрији... 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:488811-Generalni-sekretar-AMSS-smenjen-na-nekoliko-

minuta 

Генерални секретар АМСС смењен на неколико 

минута 
П. Ж.  

Драми у АМСС у четвртак је свој допринос дала и дрЖавна агенција за привредне 
регистре. Исти службеник потписао смену Никачевића, а и враћање на функцију 

КО је генерални секретар Ауто-мото савеза Србије, око чега траје вишедневни спор две 
сукобљене струје у националном аутомбилском клубу, у четвртак је „разјаснила“ Агенција за 
привредне регистре Србије. Али начин на који је то учињено више личи на епизоду из 
хумористичке серије „Бољи живот“ него на нормалан рад државне институције. После свега, 
запослени у АММС из градова широм Србије су најавили за петак „генерални штрајк“ у 
Београду!  
Шта се десило у четвртак? Наиме, прво је АПР, како каже Владан Јовић из „штрајкачког 
одбора“ АМСС, коначно уписала у регистар овлашћених лица в. д. генералног секретара АМСС, 
Станка Тривића, легално изабраног на седници Скупштине АМСС од 9. априла ове године у 
Крушевцу. 
- Нажалост, нисмо стигли ни да се обрадујемо тој вести јер је само у року од неколико минута 
исти службеник АПР, Нивес Чулић, донела ново решење којим се поништава упис Станка 
Тривића и поново уписује Александар Никачевић - прича Јовић. 
Он мисли да је то невиђени скандал, а и њега, као вероватно и све грађане, посебно чуди и 
невероватна брзина којом је поменута службеница АПР извршила ову промену. 
Истовремено је из дела Ауто-мото савеза који је „под контролом“ Александра Никачевића 
стигло саопштење о решењу АПР по коме је Никачевић и даље генерални секретар Ауто-мото 
савеза Србије. 
Како је наведено, АПР је одлучивала по захтеву Станка Тривића, који се до сада лажно 
представљао као в. д. генералног секретара АМСС, да се по хитном поступку он упише као 
законски заступник АМСС. И одлучио је! 
- Одлуком АПР да је Александар Никачевић једини законски заступник АМСС, коначно је 
стављена тачка на све досадашње спекулације у јавности у вези са тим ко је генерални секретар. 
Организована криминална група, на челу са Орханом Драгашем, која је сада коначно законски 
поражена, а за коју се верује да стоји иза покушаја преотимања АМСС, одговараће пред 
законом - наводи се у саопштењу АМСС. 
Запослени и предузећа која су против Никачевића најавили су после „акробација“ АПР почетак 
генералног штрајка и долазак запослених из целе Србије у Београд пред зграду АМСС у 
Рузвелтовој. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/460254/Ja-tebi-ti-meni-Kako-prebijaju-dug-Farmakom-i-RTB-Bor 

Ја теби, ти мени: Како пребијају дуг 
Фармаком и РТБ Бор 

Сузана Лакић  

Зоран Спасковски, брат генералног директора РТБ „Бор“, запослен је у „Фармакому“ 

Мирослава Богићевића, сазнаје „Блиц“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/460254/Ja-tebi-ti-meni-Kako-prebijaju-dug-Farmakom-i-RTB-Bor
http://www.blic.rs/data/images/2014-04-23/461959_14_lb.jpg?ver=1398285444.jpg
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+ 

 

Спасковски се у Богићевићевој фирми која је РТБ “Бор” прошле године дуговала 7,2 милиона 

евра, води као сарадник за послове рударства. Према подацима “Блица”, Богићевић му је у мају 

2013. исплатио зараду од 157.208 динара (око 1.350 евра), што је 600 евра мање од тадашњих 

плата генералних директора у концерну “Фармаком”. 

  

Четири месеца касније зарада Зорана Спасковског је била мања за пет одсто. Спасковски је јуче 

одбио да разговара за “Блиц”, односно на питање да ли је посао добио захваљујући сарадњи 

Богићевића и РТБ “Бор”, и спустио нам је слушалицу. 

  

- Па где ме нађосте. Не желим да причам ништа - било је све што нам је рекао. Спасковски. 

http://www.blic.rs/data/images/2014-04-23/461959_14_lb.jpg?ver=1398285444.jpg
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Комбинације 

 

У време када га је Влада Мирка Цветковића 2008. поставила на чело борског басена, 

Спасковски је помагао „Фармакому“ на ревитализацији рудника „Леце“. Нешто касније 

„Фармаком“ почиње да се бави продајом бакра из РТБ „Бора“ 

 

За коментар нису били доступни ни челници “Фармакома” и РТБ “Бор”. Зна се, међутим, да су 

Богићевић и Благоје Спасковски имали дугогодишњу пословну сарадњу. Између осталог, како 

су медији пре три године објавили, „Фармаком“ је посредник у набавци бакра између РТБ “Бор” 

и Ваљаонице бакра Севојно. Тврдило се и да “Фармаком” на ове послове није обрачунавао 

посредничку провизију. 

  

Према подацима из личне карте РТБ, достављене Министарству привреде, “Фармаком” је РТБ 

“Бор” на крају 2012. био дужан скоро 5,4 милиона евра. У исто време РТБ је, према званичним 

подацима, овој приватној фирми дуговао око 440.000 евра. 

  

Дуг “Фармакома” према РТБ повећао се за седам месеци 2013. за још око 1,8 милиона евра, док 

је ова друштвена фирма смањила своје обавезе према “Фармакому” на 71.000 евра. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460338/Jumko-Vranje-i-dalje-u-strajku 

Јумко Врање и даље у штрајку 

Бета 

Врање - Председник Самосталног синдиката Јумка из Врања Слађан Митић изјавио је данас да 

у Министарству привреде није постигнут конкретан договор и да радници остају у штрајку који 

траје више од три месеца, али да штрајк неће бити радикализован пре формирања Владе 

Србије. 

Митић је агенцији Бета казао да су представници синдиката из Јумка у разговору са државним 

секретаром у Министарству привреде Мишел Николић добили обећање да ће се након 

формирања Владе Србије решавати судбина Јумка, а да ће радницима једна минимална плата 

бити уплаћена у току следеће недеље. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460338/Jumko-Vranje-i-dalje-u-strajku
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Састанку је осим Митића присуствовала и председница Асоцијације слободних и независних 

синдиката (АСНС) у Јумку Снежана Величковић. 

  

- Нисмо постигли конкретан договор и нисам задовољан како је састанак протекао, 

наставићемо штрајк, али радикализације неће бити док се не формира Влада Србија. Ако и 

након тога не буде конкретних решења кренућемо пешице у протест за Београд. Ако нам не 

буду дозволили да идемо аутопутем ићи ћемо алтернативним путевима - казао је Митић. 

  

Митић је навео да на састанку у Министарству привреде није било речи о многим питањима 

која су медју захтевима синдиката Јумка за прекид штрајка због одсуства вршиоца дужности 

министра привреде у техничкој Влади Игора Мировића који је у обиласку поплављених 

подручја. 

  

Радници Јумка, који штрајкују од средине јануара, између осталог захтевају и исплату шест 

заосталих плата, као и уплату пореза и доприноса од 2010. 

  
Од почетка штрајка Влада Србије је испунила део захтева који се односио на оверу здравствених 

књижица и исплату две минималне плате. Холдинг компанија памучни комбинат Јумко, која има око 

1.700 запослених, акционарско је друштво у реструктурирању, у коме више од 60 одсто власништва 

има држава. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460335/O-problemima-zaposlenih-u-PIO-fondu-nakon-formiranja-vlade 

О проблемима запослених у ПИО фонду 
након формирања владе 

Бета  

Београд -Представници синдиката Републичког ПИО фонда и данас су протестовали испред 

Владе Србије, а како су навели, после краћих преговора у влади им је обећано да ће њихови 

захтеви бити разматрани по формирању нове владе. 

Неколико стотина запослених у ПИО фонду окупило се у Немањиној улици у знак протеста 

због смањења плата до 30 одсто услед препоруке Државне ревизорске институције (ДРИ), а 

представнике синдиката примио је, као и јуче саветник првог потпредседника Владе, Драган 

Ђоковић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460335/O-problemima-zaposlenih-u-PIO-fondu-nakon-formiranja-vlade
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460006/Predstavnici-PIO-fonda-u-Vladi-nastavljaju-protest
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/460006/Predstavnici-PIO-fonda-u-Vladi-nastavljaju-protest
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Председница Синдиката запослених у ПИО фонду Љиљана Кремић рекла је за Тањуг након 

састанка у влади да је дат налог Министарству финансија да се преиспитају спорне тачке и 

примедбе запослених у ПИО фонду, а да представници Министарства рада и социјалне 

политике нису могли да потпишу никакву препоруку пре него што се формира нова влада и 

дефинишу ресори. 

 

- Надамо се да ће се доласком новог министра неко решење наћи - очекује Кремић. 

 

Како је рекла, договорено је да се започне са процедуром преиспитивања захтева запослених, и 

очекује се да ће се то већ од понедељка наћи на столу новог премијера. 

  

- Сачекаћемо да се формира нова, а тражимо превазилажење проблема, не тражимо додатна 

средства из бужета, нити повећање плата, већ само да нам се плата врати на ниво на коме је 

била пре смањења - казала је Кремић. 

 

Она је рекла да ће запослени у фонду ПИО и даље бити у генералном штрајку, уз поштовање 

минимума процеса рада све док се не почне са решавањем њихових проблема. 

  

Зараде запослених у ПИО фонду смањене су почев од 21. марта после препоруке Државне 

ревизорске институције (ДРИ) да се плате радницима у том Фонду смање до 30 одсто. 

  

Запослени су зато, након једночасовног штрајка упозорења крајем марта ступили и у 

генерални штрајк 8. априла. 

  

И на јучерашњем састанку синдикатима је обећано да ће представници владе покушати да 

реше њихов проблем у сарадњи са надлежним министарствима. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-peziju-bez-dana-staza.sr.html 

У пензију без дана стажа 
„Политика” незванично дознаје да је полиција до сада открила више од 180 лажних пензија, а 

сумњиво је још стотинак случајева 

Оно о чему се до јуче шушкало, да у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање полиција 
дневно открије и по неколико лажних, фалсификованих пензија, у ПИО фонду су нам јуче и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-peziju-bez-dana-staza.sr.html
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потврдили рекавши „да је постојеће руководство открило неправилности и покренуло истрагу у 
сарадњи са надлежним органима”. 

На наше питање, да ли је тачно да се дневно открије и по шест нових лажних пензија, као и ко 
их је издавао, да ли је реч о непостојећем радном стажу и крађи идентитета или је по среди 
лажирање чувеног обрасца „М4”, у који послодавац треба да унесе податке о зарадама и стажу 
својих запослених, у ПИО фонду су штуро одговорили да „сходно вашим питањима о истрагама 
у Фонду обавештавамо вас да је постојеће руководство открило неправилности и покренуло 
истрагу у сарадњи са надлежним органима. Ова изјава је примерена тренутној фази истражног 
поступка, а по завршетку истраге биће званично саопштење на ову тему”. 

Мада се сматрало да је од 2003, а поготово 2011, због пооштравања услова за пензионисање, 
случај лажних пензија давна прошлост, поготово последње деценије прошлог века, када се за 
добијање лажне инвалидске пензије плаћало од 1.500 до 3.000 марака, ситуација изгледа да 
није таква. „Мућка” се и данас, с тим што се уместо инвалидских данас „штимују” старосне 
пензије. Извор близак ПИО фонду каже, да је истрагом до сада откривено више од 180 лажних 
пензија, али да их има још више. 

Ако се узме у обзир да је за исплату једне просечне пензије од око 25.000 динара за годину дана 
потребно да се обезбеди 300.000 динара, и то помножи са 180 колико их је незванично 
откривено, значи да је држава годишње по овом основу губила око 54 милиона динара или око 
пола милиона евра. 

С обзиром на то да је овај број лажних пензија много већи и рупа у буџету је сигурно далеко 
већа од садашњих 480.000 евра. Тим пре, ако се зна да је полиција открила да је поред већ 
одобрених лажних пензија, сумњиво још око 100 оних које су у процесу одобравања. 

Међу лажним пензионерима, који су већ добили решење о пензији, има непостојећих за које је 
украден идентитет и чије матичне бројеве није могуће проверити, али и оних који су без дана 
радног стажа, али редовно примају чек. 

Претпоставља се да су лажњаци откривени захваљујући умрежавању пореске управе, филијала 
пензијског фонда, полиције и Централног регистра, односно упоређивањем јединственог 
матичног броја. Дошло је, коначно, до сређивања матичне евиденције осигураника и 
формирања јединствене базе корисника пензијског осигурања. Тачније, при пребацивању 
архивских података са папира у електронску форму. 

Док се цео посао водио само кроз књиге ником није пало на памет да укршта и проверава 
податке сваког пензионера. У књигама је било нетачних матичних бројева, дуплираних година 
стажа или осигураника без икаквих личних података. 

Још пре пет година ПИО фонд је добио бескаматни зајам од 25 милиона долара, који је Светска 
банка одобрила Србији, од чега је више од осам милиона евра било намењено сређивању 
матичне евиденције осигураника и формирању јединствене базе корисника пензијског и 
социјалног осигурања. 

Иако су четири године до 2009. сређивали матичну евиденцију и потрошили осам милиона 
евра, тадашња управа Фонда ПИО напрасно је стопирала све и одлучила да се посао ради 
изнова, што је већини било нелогично. 

Горан Лончар, бивши директор ПИО фонда, каже за „Политику” да је у његово време било 
лажирања махом инвалидских пензија, због чега се променио систем рада лекарске комисије, 
која је издавала решења за пензионисање. Због малверзација лекари у комисијама дневно су 
обавештавани у које градове иду на комисију. Свакодневно је мењан и њихов састав. 
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Захваљујући томе број инвалидских пензија смањен је са 21 на 17 одсто, с тенденцијом даљег 
пада. 

Драгољуб Рајић, члан УО ПИО фонда, каже, да су лажне пензије још један од горућих проблема 
Фонда на шта је указивано много пута, али сваки пут су добијана уверавања да уз двоструке и 
троструке контроле није могуће издавати лажне пензије. 

– Установило се да то баш и није тачно, с обзиром на то да је полиција управо открила да су 
малверзације и поред тога могуће, закључује Рајић.    

Јасна Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/drzava_i_trudnicama_naplacuje_solidarni_porez.1118.html?news_i

d=280448 

НАША ПРИЧА: Иако је одговорна због тромесечног кашњења исплате за породиље 

Држава и трудницама наплаћује солидарни 
порез 
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Иако је одговорна за тромесечно кашњење исплате трудницама и породиљама, 

држава и од њих наплаћује солидарни порез. Наиме, упркос упозорењу стручне јавности и 

заштитника права грађана Саше Јанковића, солидарни порез и даље се наплаћује трудницама 

и породиљама, којима накнаде стижу са закашњењем и збирно за два месеца, те прелазе износ 

од 60.000 динара.  

 

Читатељка Данаса Ивана Мрвић једна је у низу која је током априла примила накнаде за 

трудничко боловање за јануар и фебруар, али јој је онда укупна сума смањена на име 

солидарног пореза. 
- Запослена сам у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. 
Тренутно сам на трудничком боловању. Најпре три месеца нисам добила ни једну једину 
накнаду за зараду (65 одсто) које плаћа држава, а онда сам у априлу добила две накнаде, за 
јануар и фебруар. Пошто сам у току једног месеца примила више од 60.000 динара, одбијен ми 
је солидарни порез, коме иначе не подлежем, јер ми плата не премашује поменутих 60.000 
динара - истиче Мрвићева. Она додаје да се обратила Секретаријату за социјалну заштиту и 
Министарству финансија, али да ниједан одговор није добила. 

- На трудничком сам од децембра прошле године. Прву накнаду, у складу са законом, уплатило 
ми је предузеће. Држава треба да ми плаћа накнаду од 1. јануара, али три месеца труднице нису 
добиле ништа. Онда сам 1. априла примила за јануар 35.000, а 23. априла 29.000 за фебруар. У 
центру где сам запослена објаснили су ми да је износ мањи због солидарног пореза - указује 
Мрвићева. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/drzava_i_trudnicama_naplacuje_solidarni_porez.1118.html?news_id=280448
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/drzava_i_trudnicama_naplacuje_solidarni_porez.1118.html?news_id=280448
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Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић каже да случај Иване Мрвић није 
усамљен и да се догађа свим трудницама и породиљама запосленим у јавном сектору. 

- Неколико чланица синдиката јавило нам се са истим проблемом - због примене солидарног 
пореза умањена им је кумулативно исплаћена зарада. У питању су трудничка и породиљска 
боловања. Немамо податке да је иједној од њих враћен новац, односно исправљена неправда 
накарадном применом закона - наглашава Савић. Наш саговорник наводи да надлежни у 
држави нису уважили препоруку заштитника грађана Саше Јанковића да се оваквом применом 
закона трудницама и породиљама крше основна права. 

- Министарство финансија није поступило по препоруци господина Јанковића. Наш синдикат 
се такође обраћао Министарству финансија, али и председнику Владе и првом потпредседнику. 
Одговора није било, нити је било шта урађено да се неправда исправи - истиче Савић. 

Критика 
Упркос најавама да ће солидарни порез бити укинут, синдикати немају конкретних 
информација о томе, али критикују и предложено решење да се зараде умање свима који су 
запослени у јавном сектору. Савић пита шта значи умањење зарада од 10 до 15 одсто и да ли то 
значи да ће оне бити умањене и неком ко има минималну зараду, као и да ли је могуће 
исплатити мање од минималца. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/legalnoj_privredi_olaksano_poslovanje.4.html?news_id=280444 

ТРАГОМ - Једноставније царинске процедуре не решавају проблем сиве економије 

Легалној привреди олакшано пословање 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Компликоване и непотребне административне процедуре у Србији су пре правило 
него изузетак и укидање бирократије један је од најчешћих захтева привреде. Међутим, бар у 
једној области - царињењу - највећи део посла на поједностављењу система већ је обављен. 
Ипак, упркос олакшаном увозу и извозу, привредници остају незадовољни, будући да је мало 
учињено на смањивању сиве економије, па многи шлепери и даље улазе у Србију са робом која 
није адекватно или уопште није оцарињена. 
 
С друге стране, барем саме царинске процедуре више не представљају проблем за компаније 
које легално послују. Како је јуче истакнуто на састанку Америчке привредне коморе и Управе 
царина, поједностављивање царинских поступака омогућило је ефикаснију употребу времена. 

- Могућност кућног царињења, поједностављено царињење „по фактури“ и електронско 
управљање гаранцијама у реалном времену, измене су прописа које Управа царина већ 
спроводи, а требало би да помогну укупно повећање ефикасности пословања - изјавио је јуче 
Милош Томић, генерални директор Управе царина. 

Представници Америчке коморе изразили су уверење да ће унапређени, модернизовани 
процеси помоћи ефикасности и скратити администрацију, али и допринети сузбијању сиве 
економије. Према речима извршне директорке Америчке привредне коморе Маје Пишчевић, 
компаније које окупља ова комора подржавају новитете јер се „једино ефикасним повезивањем 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/legalnoj_privredi_olaksano_poslovanje.4.html?news_id=280444
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царине, инспекција, Министарства унутрашњих послова, тужилаштва и судства, ствара 
институционални оквир за борбу против сиве економије“. 

Како су истакли представници Управе царина, поступак кућног царињења, намењен 
превасходно великим компанијама, примењује већ шездесет компанија, док могућност 
подношења фактуре приликом извоза и увоза уместо досадашње царинске декларације, 
примењује око 200 првенствено малих предузећа. Нови царински прописи предвиђају и 
увођење заједничког обезбеђења у поступку транзита робе, чиме, како је наглашено, компаније 
могу да остваре значајне уштеде. Једну од најзначајнијих новина у раду Управе царина 
представља и постепено увођење новокомпјутеризованог транзитног система (НЦТС), који је 
ће бити обавезан за све субјекте који се баве транзитом робе у Србији. 

Ипак, упркос свим овим унапређењима, нелегалан промет робе преко царине остаје нерешен 
проблем који директно погађа и домаће привреднике и државу. Увозници који пролазе 
границу без адекватног царињења увезене робе представљају нелојалну конкуренцију српским 
произвођачима, који за разлику од њих, држави морају да плате све порезе. Држава је, с друге 
стране, оштећена тиме што се због шверца у буџет слива знатно мање новца него што би 
требало. 

Председник Коморе малих и средњих предузећа Милан Кнежевић објашњава за Данас да 
привредници имају мало замерки на легалан проток роба преко царине, већ да се њихове 
замерке односе управо на нелегалан проток. 

- Царина је као забрањени град, без екстерне контроле. У овом тренутку на пијацама и 
бувљацима се налази 600 до 800 милиона у роби која је однекуд стигла у Србију, без да је на њу 
плаћена царина. А што се тиче легалне робе, царина је неретко ефикасна - каже Кнежевић. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић има слично мишљење. По њему, 
„када уређене државе као што су Швајцарска или Норвешка поједностављују царинске 
процедуре, то је добро, али када се то уради у Србији, настаје проблем“. 

- Истина је да робу не треба задржавати дуго на царини, али рецимо, многи наши чланови из 
текстилног сектора имају велике проблеме због увоза робе из Кине. Та роба се царини по 
увезеној тони на основу неких основица, а онда видимо да се без икакве евиденције сва та роба 
продаје на бувљацима широм Србије на комад. То прави огромне проблеме текстилцима - каже 
Атанацковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/trebaju_nam_radni_sudovi_.1118.html?news_id=280447 

Лични став 

Требају нам радни судови 
АУТОР: СЛАЂАНКА МИЛОШЕВИЋ 

Неке од предложених измена Закона о раду резултираће директним сукобима у сфери рада. 

Социјални партнери (држава, синдикати и удружење послодаваца) морали би да теже ка томе 

да изграде однос поверења. Сарадња између државе и социјалних партнера, у време кризе, не 

би смела да буде само формалне природе. Она би морала да буде искрена и у заједничком 

интересу. А да ли је баш тако?  

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/trebaju_nam_radni_sudovi_.1118.html?news_id=280447
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Важећи Закон о раду прописује да се радни спор пред надлежним судом правноснажно 

окончава у року од шест месеци. Као и неке друге, и ова одредба је само мртво слово на папиру, 

због чега ће бити брисана. И док у неким земљама у окружењу новчана потраживања из радног 

односа не застаревају, она у Србији застаревају у року од три године. То се не мења, па ће и 

даље дужници (несавесни послодавци) да буду заштићени. 

Међутим, оно што би требало све да нас забрине јесте и то што се предложеном изменом члана 
191 Закона о раду, не/одговорност државе према правосуђу и непоштовање закона од стране 
послодаваца, заједно преваљују на радника. Наиме, садашњи Закон о раду, не упуштајући се у 
време трајања радног спора пред судовима, предвиђа обавезу послодавца да запосленом, 
уколико суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито 
престао радни однос, исплати накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која 
му припадају по закону... 

Предложена измена члана 191 Закона о раду гласи: "Ако суд у току поступка утврди да је 
запосленом незаконито престао радни однос из разлога непостојања основа за престанак 
радног односа, суд ће одлучити да се запослени врати на рад, да му се исплати накнада штете 
која не може бити већа од 18 основних зарада које би запослени остварио да ради и да се уплате 
доприноси за обавезно социјално осигурање за период за који запослени није био осигуран на 
најнижу основицу." 

Ова одредба је бесмислена, паушална и директно усмерена против радника. То је кукавичије 
јаје предлагача. Без обзира на то што пред српским судовима утврђивање незаконитог отказа 
може да траје пет, седам или десет година, раднику ће бити исплаћено само 18 основних 
зарада. Дакле, без других примања која би остварио да је радио. Из ове измене више је него 
очигледно да држава не признаје своју одговорност због реформе и затрпаности правосуђа, и 
унапред се ставља на страну послодавац против којег ће радник да покрене радни спор због 
незаконитог отказа. Спорост судова због недостатка радне снаге, простора, опреме и 
финансијских средстава није нити би требало да буде брига радника, већ државе, која је 
најодговорнија за несметано функционисање правосуђа. Послодавац би морао да надокнади 
штету коју је незаконитом радњом проузроковао раднику, а која је мерљива висином изостале 
целе а не основне зараде за време вођења радног спора. Након тога, због дужине трајања тог 
спора послодавац би рачун требало да испостави држави. 

Синдикат правосуђа Србије предлагао је Министарству правде и државне управе оснивање 
посебних радних судова баш због тога што је претходно спроведена реформа паралисала рад 
правосуђа. Радни судови би брже и ефикасније заштитили права радника и послодавца, 
односно решавали радне спорове. Истовремено, то би било јефтиније за све социјалне 
партнере, а посебно за Србију, јер би тада имала и мање притужби пред Европским судом за 
људска права. 

Ауторка је председница Синдиката правосуђа Србије 
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Да наши неимари не буду шегрти 
 

Синдикат радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије 
предложио је будућем премијеру Александру Вучићу да се приликом избора 
извођача радова на новим пројектима максимално упосле домаћа грађевинска 
предузећа, посебно она од националног интереса 

Држава хитно мора помоћи 

за привреду Србије и у процесу реструктурирања. Председник Републичког одбора Синдиката 
грађевинара Душко Вуковић изјавио је за наш лист да треба успоставити партнерски однос 
домаћих грађевинских предузећа са иностраним компанијама, а не да наши буду у статусу 
подизвођача. 

– Сматрамо да треба обезбедити такву климу да иностране компаније повере домаћим 
предузећима минимум  50 одсто вредности уговорених радова – каже Душко Вуковић. – За 
бољитак српског грађевинарства неопходно је прекидање праксе прописивања тендерских 
услова који нам наносе штету. А сада тендери онемогућују равноправно учешће домаћих 
предузећа, јер се услови прилагођавају страним компанијама. 

Синдикат грађевинара залаже се за  измирење обавеза државе према грађевинским 
предузећима по основу изведених радова и тражи хитно усвајање закона о инспекцијама.  Међу 
хитним мерама које се траже од нове владе су и закључење колективног уговора за 
грађевинарство и одлука о проширеном дејству колективног уговора на све послодавце и  
предузећа у овој области, поверавање послова компанијама које су друштвено и социјално 
одговорне и које легално запошљавају раднике. 

Грађевинарство обухвата читав низ привредних активности које се обједињавају и манифестују 
кроз изградњу разних објеката,  а поред грађења подразумева и производњу грађевинског 
материјала и опреме. Вуковић каже да мултипликативни ефекат покретања сектора 
грађевинарства укључује покретање  електроиндустрије, металне и прерађивачке индустрије, 
базне хемије, али свој утицај има и на финансијски сектор. Упосленост једног грађевинског 
радника повлачи упосленост седморо -осморо радника из других делатности. 

Р. Даутовић 
  
Јединствено министарство 
Синдикат грађевинара  поздравља обједињавање три министарства у једно, Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, јер ће се тако сви послови везани за грађење 
одвијати на једном месту, што би требало допринети бржем решавању нагомиланих проблема 
и скраћењу рокова. С друге, пак, стране, Вуковић каже да ће тако  синдикати и представници 
послодаваца из овог сектора лакше  договарати конкретне мере и активности за стварање што 
бољих услова функционисања грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије, 
како у земљи  тако и на иностраним тржиштима.  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-nasi-neimari-ne-budu-segrti


15 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/regionalne-kompanije-obecale-posao-mladima 

Регионалне компаније обећале посао 
младима 
 

Укупно 21 компанија која послује у региону, међу којима су и Нафтна индустрија 
Србије (НИС), МК група, Нестле, НЛБ банка, и Агрокор, потписале су у 
Дубровнику повељу о сарадњи којом се обавезују да ће у наредном периоду 
запошљавати младе. Повеља је потписана на 12. међународној конференцији „ХР 
бизнис арена 2014”, 

 која је отворена у организацији Инфоарене и трајаће до 25. априла. 

„Највеће компаније су пришле овој иницијативи и дале су обећање да ће у следеће три године 
заједничким снагама радити на томе, кроз заједничке програме запошљавања, едукацију”, 
рекла је Танјугу након потписивања програмска директорка конференције и власница 
компаније Тагорас, Кармен Мајетић Павић. Ова повеља о сарадњи настала је због великог 
проблема незапослености младих у свету а нарочито код нас у региону, рекла је она. 

„Жеља нам је да на неки начин покренемо заједничку сарадњу привреде и државе, јер у 
државним институцијама нису у стању да решавају проблем незапослености младих, који су 
наша будућност”, рекла је Мајетић Павић. Повељу су потписале: МК група, НИС Гаспром њефт, 
Нелт група, Агрокор, А. Т. Керни, Атлантик група, Делта холдинг, Горење, Холдинг Словенске 
електране, ИБМ кроација, ИЕДЦ Блед скул ог менаyмент, Нестле Адријатик, НЛБ банка, 
Подравка, Привредна банка Загреб, С&Т, Теленор Србија, Теленор Монтенегро, Вип нет, 
Стирија Кроација и Бинго. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-u-azotari 

Стечај у Азотари 
 
Стечајни управник ХИП Азотара у Панчеву поднео је предлог за отварање 
поступка стечаја у том предузећу.О том предлогу повериоци би требало да се 
изјасне на рочишту које ће бити одржано 4. јуна у Привредном суду у Панчеву. 

Како је објавио тај суд, они ће том приликом гласати и о плану реорганизације 
предузећа.Гласање ће се вршити у оквиру одређених класа поверилаца, а план ће се сматрати 
усвојеним ако га прихвате све класе. 

План ће у оквиру поједине класе бити усвојен ако за њега гласају повериоци који имају обичну 
већину потраживања од укупних потраживања у класи. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/regionalne-kompanije-obecale-posao-mladima
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-u-azotari
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"Пешке за БГ, не мора аутопутем" 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Врање -- Председник Самосталног синдиката Јумка Слађан Митић каже да у Министарству 

привреде није постигнут конкретан договор и да радници остају у штрајку. 

 Радници Јумка из Врања штрајкују више од три месеца, али Митић наводи да штрајк неће бити 

радикализован пре формирања Владе Србије. 

Митић је агенцији Бета казао да су представници синдиката из Јумка у разговору са државним 

секретаром у Министарству привреде Мишел Николић добили обећање да ће се након 

формирања Владе Србије решавати судбина Јумка, а да ће радницима једна минимална плата 

бити уплаћена у току следеће недеље.  

 

Састанку је осим Митића присуствовала и председница Асоцијације слободних и независних 

синдиката (АСНС) у Јумку Снежана Величковић.  

 

"Нисмо постигли конкретан договор и нисам задовољан како је састанак протекао, 

наставићемо штрајк, али радикализације неће бити док се не формира Влада Србија. Ако и 

након тога не буде конкретних решења кренућемо пешице у протест за Београд. Ако нам не 

буду дозволили да идемо аутопутем ићи ћемо алтернативним путевима", казао је Митић.  

 

Радници Јумка, који штрајкују од средине јануара, измедју осталог захтевају и исплату шест 

заосталих плата, као и уплату пореза и доприноса од 2010. године.  

 

Од почетка штрајка Влада Србије је испунила део захтева који се односио на оверу 

здравствених књижица и исплату две минималне плате.  

 

Холдинг компанија памучни комбинат Јумко, која има око 1.700 запослених, акционарско је 

друштво у реструктурирању, у коме више од 60 одсто власништва има држава. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=24&nav_id=840115
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http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/vaspitaci-suoceni-sa-pretnjama-otkazom-odustali-od-protesta/133840.phtml 

Васпитачи суочени са претњама отказом 
одустали од протеста 
 
Аутор: Х.Д.   

Иако су новосадски васпитачи данима договарали и најављивали затварање 

вртића на два сата, школице „Радосног детињства“ данас су радиле нормално. 

Суочене са могућношћу санкционисања због протеста који би био изведен у супротности са 

Законом о раду, васпитачи су од њега одустали, али, само привремено. 

 Паралелно, васпитачи су почели договор о оснивању новог синдиката који би био законско 

покриће за њихове протесте. 
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