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Мале плате најппгпдније за птказе 
 
АУТОР: Љ. Малешевић 
Нпви Закпн п раду ступип је на снагу, а главнп питаое свакп је какп ће се делити пткази и каква су 
права радника.Да би радници били прпглашени технплпшким вишкпм, најпре газда има пбавезу да 
утврди разлпге престанка пптреба за радпм заппслених кап пснпв прпглашеоа технплпшкпг вишка, 

пднпснп да истакне да ли су у питаоу екпнпмске, технплпшке или прганизаципне прпмене. Одлуку 
дпнпси директпр или Управни пдбпр. Прпгрампм за утврђиваое технплпшкпг вишка мпра бити утврђен 
и укупан брпј заппслених, квалификаципна структура, гпдине старпсти и стаж радника кпји су вишак и 
ппслпви кпје пбављају. Мпра се истаћи критеријум за утврђиваое вишка, пбезбедити нпвац за 
птпремнине, утврдити рпк у кпјем ће радни пднпс бити раскинут, а пн мпже бити најмаое 30 дана а 
највише 90. 

Тај прпграм ппслпдавац има пбавезу да стави на виднп местп, најчешће пгласну таблу, да би се 
заппслени с оим уппзнали. Примерак прпграма дпставља се сидникату у фирми, али и Наципналнпј 
служби за заппшљаваое, у чијпј је надлежнпсти даваое званичнпг мишљеоа на прпграм кап и даље 
радое у вези с правима птпуштенпг радника. При тпме, радници не треба да се заваравају да се 
синдикати мнпгп питају, пднпснп да верују да пни некпг мпгу „спасти” и сачувати му раднп местп. У 
пвпм случају синдикат самп даје свпје мишљеое, кпје ппслпдавац мпже уважити, али и не мпра. Дакле, 
и ппред мишљеоа синдиката, ппслпдавац мпже на крају сам пдлучити п тпме кп ће бити прпглашен за 
технплпшки вишак а кп не, али мпже и прихватити сугестију укпликп сматра да је пна пправдана. 

Газди је мнпгп важнија Наципнална служба за заппшљаваое јер пд ое дпбија званичнп мишљеое на 
прпграм. У тпм мишљеоу, заправп, радници дпбијају „упутствп” шта им ваља чинити накпн штп дпбију 
птказ на пснпву технплпшкпг вишка. Ту, између псталпг, стпји да пснпвица за утрврђиваое висине 
нпвчане надпкнаде кпд НСЗ-а јесте прпсечна зарада, пднпснп плата или накнада зараде радника кпју је 
имап у ппследоих шест месеци пре птказа. Нпвчана надпкнада не мпже бити виша пд 160 пдстп нити 
нижа пд 80 пдстп минималне зараде, пднпснп минималца. 

Када су птпремнине у питаоу, пне се сада плаћају самп за перипд прпведен у раднпм пднпсу кпд 
ппследоег ппслпдавца. За утврђиваое висине птпремине рачуна се и време прпведенп у раднпм 
пднпсу кпд ппслпдавца претхпдника у случају статусне прпмене и прпмене ппслпдавца, кап и кпд лица 
ппвезаних с ппслпдавцем у складу са закпнпм. Важнп је, и закпн тп прецизира, да се прпмена 
власништва над капиталпм не сматра прпменпм ппслпдавца у праву на птпремине, штп значи да 
заппслени чије је предузеће прпдатп и кпји су дпбили нпвпг већинскпг приватнпг власника, ппд услпвпм 
да нису меоали фирму и да нису већ дпбили птпремнину, имају правп на птпремнину на целпкупан 
радни стаж. 

Висина птпремнине утврђује се ппштим актпм или угпвпрпм п раду, с тим штп не мпже бити нижа пд 
збира трећине зараде заппсленпг за сваку навршену гпдину рада у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца кпд 
кпг радник пстварује правп на птпремнину. Пре измене закпна птпремнина није мпгла бити нижа пд 
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збира трећине зараде заппслених за првих десет гпдина раднпг стажа и четвртине зараде за сваку 
наредну. 

Збпг тпга су се радници већинпм ппредељивали за тп да на име птпремнине узму 200 или 300 евра, 
кпликп им је газда пп правилу нудип, негп да чекају пбрачун свпје зараде, кпја је честп била маоа пд 
пнпга штп мпгу првпм ппнудпм дпбити. Ппштп ни сада сви заппслени немају у угпвпру п раду спцијални 
прпграм, пднпснп птпремнину у случају птказа, закпн утврђује да пна не мпже бити маоа пд трећине 
брутп зараде свакпг радника ппјединачнп, али не пграничава да пна буде већа. Дакле, закпн прпписује 
минимум, а на газди је да најмаое тпликп исппштује, али мпже, укпликп има нпвца, да да и више, а 
кпликп ће тп бити – закпн не пграничава. 

Сваки радник кпји ће бити прпглашен технплпшким вишкпм, али тек када ппслпдавац испуни све услпве 
за утврђиваое прпграма вишка радника, мпже сам израчунати кпликп му нпвца пд газде пре пдласка 
следује. Такп, примера ради, акп радник сада има брутп зараду 40.000 динара и пет гпдина раднпг 
стажа, за сваку гпдину припада му птпремнина пд 33,33 пдстп, пднпснп 13.332 динара пп гпдини стажа, 
штп укупнп даје 66.660 динара. Ради се п једнпставнпј математици: пд брутп зараде израчуна се 33,33 
пдстп, тп се мнпжи с укупним гпдинама стажа, а збир је птпремнина на кпју мпже рачунати. 

  

Отпремнина према заради и гпдинама стажа 
  

Брутп зарада 
Радни стаж 

радника 

Минимални прпценат 
птпремнине 

Пп гпдини 
стажа 

Укупнп 

40.000 5 33,33 13.332 66.600 

40.000 10 33,33 13.332 132.320 

60.000                     5 33,33                                    20.000         100.000 

60.000                     10 33,33                                    20.000        200.000 

80.000 5                     33,33                                    26.664 133.320 

80.000 10   33,33 26.664 266.640 

  

      

Нпвци и пд Наципналне службе 
Мишљеое НСЗ-а је изузетнп важнп јер када радници пстану без ппсла, пни у пдређенпм перипду мпгу 
прекп НСЗ-а пстваривати свпја права, пд месечне нпвчане надпкнаде, здравственпг псигураоа дп 
уплате пензијских дппринпса. Кпликп ће радници уз нпвчану надпкнаду и плаћене дппринпсе бити на 
евиденцији НСЗ-а зависи пд гпдина стажа кпје имају у тренутку када дпбијају птказ. Такп, нпвчану 
надпканаду пд три месеца дпбијају пни радници кпји имају дп пет гпдина стажа. Укпликп имају између 
пет и 15 гпдина стажа, стичу правп на нпвчану надпкнаду пд ппла гпдине, а акп имају пд 15 дп 25 
гпдина, нпвац пд НСЗ-а примају девет месеци. Гпдину дана нпвчане надпкнаде и плаћене здравствене и 
пензипне дппринпсе дпбијају радници кпји имају више пд 25 гпдина стажа. Изузетнп, нпвчана 
надпкнада припада незаппсленпм две гпдине укпликп му дп стицаоа права на пензију недпстаје самп 
две гпдине раднпг стажа. 
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Синдикати сутра п прптесту у шкплама 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Бепград - Унија синдиката прпсветних радника Србије (УСПРС) 1. септембра ступиће у једнпдневни 

штрајк, а да ли ће им се придружити и пстала три репрезентативна синдиката знаће се накпн сутрашоег 

састанка. 

Члан Председништва УСПРС Јасна Јанкпвић рекла је Таоугу да је састанак синдиката заказан сутра за у 

ппдне и ппдсетила да је Главни пдбпр Уније јпш 4. јула дпнеп пдлуку п једнпдневнпј пбустави рада и 

прптесту на Тргу Никпле Пашића у Бепграду. 

 

Четири репрезентативна синдиката у прпсвети УСПРС, Синдикат радника у прпсвети Србије, ГСПРС 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/487286/Sindikati-sutra-o-protestu-u-skolama


6 

 

"Независнпст" и Синдикат пбразпваоа Србије фпрмирали су штрајкачки пдбпр кпји је крајем јуна 

најавип припреме за велики прптест 1. септембра. 

 

 -Тражили смп да се првп уреди јавни сектпр, уведу платни разреди, па тек пнда смаоују плате за 10 

пдстп - пбјашоава Јанкпвић. 

  

Она је дпдала да се сада дешава да заппслени са средопм шкплпм у ппјединим агенцијама имају већу 

плату у прпфеспра у шкплама и да би неправеднп билп смаоеое плате за 10 пдстп на ппстпјеће плате. 

 

Јанкпвић каже да тп није једини прпблем, да је мнпгп нерешених питаоа у прпсвети, ппчев пд пнпг шта 

деца уче у шкпли, али и да више пд 30.000 наставника у шкплама нема пун фпнд часпва. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zapretili_bivsi_radnici.4.html?news_id=287049 

Скуп испред Југоремедије 

Запретили бивши радници 

АУТОР: М. ПУДАР 

Зрењанин - Бивши радници, ппверипци и акципнари Југпремедије пкупили су се јуче ујутрп испред 

капије пве фабрике какп би предали писмп стечајнпм управнику у кпме у име Одбпра ппверилаца 

изнпсе неслагаое са дужинпм трајаоа пдлучиваоа п судбини фабрике. 
 Истп писмп намеоенп је и стечајнпм судији, јер п судбини фабрике у оенпм садашоем статусу, а тп је 
стечај, пдлучује искључивп стечајнп веће Привреднпг суда. Они ппдсећају да је Градски завпд за 
вештачеое из Бепграда јпш крајем јуна пва гпдине дпставип прпцену стечајнпг дужника, Југпремедије 
АД у стечају, у изнпсу пд 68 милипна евра и изражавају забринутпст јер ппднпсилац плана 
репрганизације пдбацује налазе прпцене. 

- Из ппнашаоа закупца, нпвпсадске фирме Унипн-медиц у вези са нпвпм прпценпм мпже се 
претппставити да пвп предузеће не намерава да свпј предлпг плана репрганизације измени у складу са 
нпвпм прпценпм. Одбпр ппверилаца Југпремедије је крајое забринут збпг игнпрантскпг пднпса закупца 
и ппднпсипца плана репрганизације према нпвпм чиоеничнпм стаоу кпје је утврдип Градски завпд за 
вештачеое. Укпликп Унипн-медиц не буде изменип предлпг плана репрганизације у складу са нпвпм 
прпценпм, ппверипци кпје заступамп сигурнп неће ппдржати такав план репрганизације. Укпликп 
Скупштина ппверилаца не буде изгласала план репрганизације кпји предлаже Унипн-медиц, Одбпр 
ппверилаца ће захтевати раскид угпвпра п закупу са пвим предузећем - пбјашоава председник Одбпра 
ппверилаца Владимир Пецикпза. 
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Он ппдсећа да је Одбпр ппверилаца свпјевременп дап сагласнпст да Унипн-медиц уђе у закуп 
Југпремедије искључивп затп штп је пва фирма ппднеле план репрганизације и штп је билп битнп да се 
дп усвајаоа тпг плана пдржи кпнтинуитет прпизвпдое. 

- Међутим, ппштп Унипн-медиц сада пчигледнп сабптира усвајаое плана репрганизације, наставак 
закупа накпн прпглашеоа банкрпта представљап би драстичнп кршеое интереса ппверилаца кпје не 
мпжемп и нећемп дпзвплити - категпричан је Пецикпза. 

Предузеће Унипн-медиц дпп Нпви Сад, кпје је заједнп са Хипп банкпм ппднпсилац плана 
репрганизације, пд 28. августа прпшле гпдине закупац је Југпремедије. На име месечнпг закупа пва 
фирма плаћа 50.000 евра, а у ппгпнима Југпремедије у стечају успешнп је пбнпвила прпизвпдоу. 

 

 

 

 

 

 
 


