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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-08-04/beta/smanjenje-zarada-po-osnovu-minulog-rada/11122217 

Смаоеое зарада пп пснпву минулпг рада 

   

ИЗВПР: Бета  

 - Савез сампсталних синдиката Србије (С С С С) пценип је у ппнедељак да ће 
применпм измена Закпна п раду бити смаоене зараде пп пснпву пбрашуна 
минулпг рада, щтп ће највище ппгпдити градјане с маоим месешним 
примаоима кпји су заппслени у привреди и приватнпм сектпру. 
 
"Ипнакп ниска цена радне снаге ппстаће јпщ нижа, щтп ће неминпвнп 
дпвести дп тпга да живптни стандард најщирих слпјева станпвнищтва даље 
ппада, дпк велика група 'ппвлащћених' неће псетити 'рефпрму' раднпг 

закпнпдавства", навпди се у саппщтеоу С С С С-а. 
 
Какп је истакнутп, "пд смаоеоа зараде пп пснпву нпвпг нашина пбрашуна минулпг рада, биће изузети 
пни кпји су Закпн предлпжили (министар и заппслени у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа), пни кпји су га изгласали (ппсланици Скупщтине) и пнај кпји је тај закпн пптписап 
(председник Републике). 
 
Пп прпцени С С С С-а, пд смаоеоа зараде пп пснпву измене нашина пбрашуна минулпг рада биће 
ппщтедјени и шланпви Владе Србије, судије Уставнпг суда, друга изабрана лица и именпвана, 
ппстављена и заппслена лица у министарствима, ппсебним прганизацијама, судпвима, јавним 
тужилащтвима, Републишкпм јавнпм правпбранилащтву, прганима за прекрщаје и у службама 
Скупщтине, Владе, председника Републике и Уставнпг суда. 
 
Зараде пп тпм пснпву, какп је навбеденп, неће бити смаоене ни изабраним, ппстављеним и 
заппсленим лицима у прганима и прганизацијама теритпријалне аутпнпмије и лпкалне сампуправе, 
заппсленима у јавним службама кпје се финансирају из бучета Републике, аутпнпмне ппкрајине и 
јединица лпкалне сампуправе и заппслени у јавним службама кпје се финансирају из дппринпса за 
пбавезнп спцијалнп псигураое. 
 
Изменама Закпна п раду кпје су ступиле на снагу 29. јула, предвидјенп је да правп на накнаду пп пснпву 
минулпг рада пд 0,4 пдстп пп гпдини рада важи искљушивп кпд актуелнпг ппслпдавца, уместп за све 
гпдине раднпг стажа, какп је билп раније. 

 

 

http://www.naslovi.net/2014-08-04/beta/smanjenje-zarada-po-osnovu-minulog-rada/11122217
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=04&nav_id=884370 

Оима минули рад исти, а вама маои 
 
ИЗВПР: БЕТА 

Бепград -- Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) пценип је данас да ће применпм измена 

Закпна п раду бити смаоене зараде пп пснпву пбрашуна минулпг рада. 

Тп ће, какп навпде, щтп ће највище ппгпдити грађане с маоим месешним примаоима кпји су заппслени 

у привреди и приватнпм сектпру. 

"И пнакп ниска цена радне снаге ппстаће јпщ нижа, щтп ће неминпвнп дпвести дп тпга да живптни 

стандард најщирих слпјева станпвнищтва даље ппада, дпк велика група 'ппвлащћених' неће псетити 

'рефпрму' раднпг закпнпдавства", навпди се у саппщтеоу СССС-а.  

 

Какп је истакнутп, "пд смаоеоа зараде пп пснпву нпвпг нашина пбрашуна минулпг рада, биће изузети 

пни кпји су Закпн предлпжили (министар и заппслени у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и 

спцијална питаоа), пни кпји су га изгласали (ппсланици Скупщтине) и пнај кпји је тај закпн пптписап 

(председник Републике).  

 

Пп прпцени СССС-а, пд смаоеоа зараде пп пснпву измене нашина пбрашуна минулпг рада биће 

ппщтеђени и шланпви Владе Србије, судије Уставнпг суда, друга изабрана лица и именпвана, 

ппстављена и заппслена лица у министарствима, ппсебним прганизацијама, судпвима, јавним 

тужилащтвима, Републишкпм јавнпм правпбранилащтву, прганима за прекрщаје и у службама 

Скупщтине, Владе, председника Републике и Уставнпг суда.  

 

Зараде пп тпм пснпву, какп је наведенп, неће бити смаоене ни изабраним, ппстављеним и заппсленим 

лицима у прганима и прганизацијама теритпријалне аутпнпмије и лпкалне сампуправе, заппсленима у 

јавним службама кпје се финансирају из бучета Републике, аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне 

сампуправе и заппслени у јавним службама кпје се финансирају из дппринпса за пбавезнп спцијалнп 

псигураое.  

 

Изменама Закпна п раду кпје су ступиле на снагу 29. јула, предвиђенп је да правп на накнаду пп пснпву 

минулпг рада пд 0,4 пдстп пп гпдини рада важи искљушивп кпд актуелнпг ппслпдавца, уместп за све 

гпдине раднпг стажа, какп је билп раније. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=04&nav_id=884370
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РТВ  

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/ssss-smanjenje-zarada-po-osnovu-minulog-rada_507951.html 

СССС: Смаоеое зарада пп пснпву минулпг рада 

Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) пценип је данас да ће применпм измена Закпна п раду 
бити смаоене зараде пп пснпву пбрашуна минулпг рада, щтп ће највище ппгпдити грађане с маоим 
месешним примаоима кпји су заппслени у привреди и приватнпм сектпру. 

"Ипнакп ниска цена радне снаге ппстаће јпщ нижа, щтп ће неминпвнп дпвести дп тпга да живптни 
стандард најщирих слпјева станпвнищтва даље ппада, дпк велика група 'ппвлащћених' неће псетити 
'рефпрму' раднпг закпнпдавства", навпди се у саппщтеоу СССС-а. 

Какп је истакнутп, "пд смаоеоа зараде пп пснпву нпвпг нашина пбрашуна минулпг рада, биће изузети 

пни кпји су Закпн предлпжили (министар и заппслени у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа), пни кпји су га изгласали (ппсланици Скупщтине) и пнај кпји је тај закпн пптписап 
(председник Републике). 

Пп прпцени СССС-а, пд смаоеоа зараде пп пснпву измене нашина пбрашуна минулпг рада биће 
ппщтеђени и шланпви Владе Србије, судије Уставнпг суда, друга изабрана лица и именпвана, 
ппстављена и заппслена лица у министарствима, ппсебним прганизацијама, судпвима, јавним 

тужилащтвима, Републишкпм јавнпм правпбранилащтву, прганима за прекрщаје и у службама 
Скупщтине, Владе, председника Републике и Уставнпг суда. 

Зараде пп тпм пснпву, какп је наведенп, неће бити смаоене ни изабраним, ппстављеним и заппсленим 
лицима у прганима и прганизацијама теритпријалне аутпнпмије и лпкалне сампуправе, заппсленима у 
јавним службама кпје се финансирају из бучета Републике, аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне 
сампуправе и заппслени у јавним службама кпје се финансирају из дппринпса за пбавезнп спцијалнп 
псигураое. 

Изменама Закпна п раду кпје су ступиле на снагу 29. јула, предвиђенп је да правп на накнаду пп пснпву 
минулпг рада пд 0,4 пдстп пп гпдини рада важи искљушивп кпд актуелнпг ппслпдавца, уместп за све 
гпдине раднпг стажа, какп је билп раније. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/ssss-smanjenje-zarada-po-osnovu-minulog-rada_507951.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zakon_ne_smanjuje_plate_politicarima.4.html?news_id=286621 

Закпн не смаоује плате пплитишарима 

АУТПР: БЕТА 

Бепград - Савез сампсталних синдиката Србије пценип је јуше да ће применпм измена Закпна п раду 

бити смаоене зараде пп пснпву пбрашуна минулпг рада, щтп ће највище ппгпдити грађане с маоим 

месешним примаоима кпји су заппслени у привреди и приватнпм сектпру. 

„Ипнакп ниска цена радне снаге ппстаће јпщ нижа, щтп ће неминпвнп дпвести дп тпга да живптни 
стандард најщирих слпјева станпвнищтва даље ппада, дпк велика група ‘ппвлащћених’ неће псетити 
‘рефпрму’ раднпг закпнпдавства“, навпди се у саппщтеоу. 

Какп је истакнутп, „пд смаоеоа зараде пп пснпву нпвпг нашина пбрашуна минулпг рада биће изузети 
пни кпји су Закпн предлпжили (министар и заппслени у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа), пни кпји су га изгласали (ппсланици Скупщтине) и пнај кпји је тај закпн пптписап 
(председник Републике). Пп прпцени СССС-а, пд смаоеоа зараде пп пснпву измене нашина пбрашуна 
минулпг рада биће ппщтеђени и шланпви Владе Србије, судије Уставнпг суда, друга изабрана лица и 
именпвана, ппстављена и заппслена лица у министарствима, ппсебним прганизацијама, судпвима, 
јавним тужилащтвима, Републишкпм јавнпм правпбранилащтву, прганима за прекрщаје и у службама 
Скупщтине, Владе, председника Републике и Уставнпг суда. 

Зараде пп тпм пснпву, какп је наведенп, неће бити смаоене ни изабраним, ппстављеним и заппсленим 
лицима у прганима и прганизацијама теритпријалне аутпнпмије и лпкалне сампуправе, заппсленима у 
јавним службама кпје се финансирају из бучета Републике, аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне 
сампуправе и заппслени у јавним службама кпје се финансирају из дппринпса за пбавезнп спцијалнп 
псигураое. 

Изменама Закпна п раду кпје су ступиле на снагу 29. јула, предвиђенп је да правп на накнаду пп пснпву 
минулпг рада пд 0,4 пдстп пп гпдини рада важи искљушивп кпд актуелнпг ппслпдавца, уместп за све 
гпдине раднпг стажа, какп је билп раније. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zakon_ne_smanjuje_plate_politicarima.4.html?news_id=286621
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http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/meksi_riznicar.46.html?news_id=286653 

Личност Данас: Душан Вујовић 

Мекщи ризнишар 

АУТПР: АЛЕКСАНДАР МИЛПЩЕВИЋ 

Ппсле 100 дана на месту министра привреде, Дущан Вујпвић је јуше и званишнп предлпжен за нпвпг 
министра финансија. 

За прптекла три месеца пвај струшоак Светске банке ппказап се кап вещт гпвпрник кпји, ипак, реткп 
излази пред камере и кап шпвек кпји верује да Србија мпже да пствари све щтп замисли да би требалп 
да буде урађенп, те јпј стпга није пптребна „щпк терапија“ Лазара Крстића, у шију ће стплицу сада сести. 

Пример је оегпва недавна изјава да ЕПС губи трећину прпизведене струје, 18 пдстп на крађи и 
технишким губицима, и 16 пдстп на струји кпју исппруши пптрпщашима кпји не плаћају рашуне. „Самп та 
ущтеда пбезбедила би вище негп дпвпљнп средстава да у 2015. гпдини будемп на „пунпј линији“ 
дпстизаоа циља за 2017. гпдину“, кпнстатпвап је Вујпвић. Какп намерава да избрище све технишке 
губитке на деценијама старпј инфраструктури ЕПС-а и ЕМС-а, да ппхвата и пдврати све крадљивце струје 
кпји се илегалнп прикљушују на систем и враћају струјпмере магнетима и какп ће натерати пних 16 
пдстп, међу кпјима су бплнице, фабрике у реструктурираоу, сирпмащни људи и бахати бпгатащи да 
плаћају рашуне - није рекап. А без тпга нема ни пстајаоа „на пунпј линији циља“. 

Али п тпме ће убудуће бринути некп други. Кап министру финансија, Вујпвићу ће задатак бити да 
направи мпдел прихпда и расхпда пп кпјем ће јавне финансије дпвести у ред. Спрпвпђеое тпг мпдела у 
дпбрпј мери пада на пстале министре. 

Дущан Вујпвић је диплпмирап и дпктприрап на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, а усаврщавап се на 
Берклију у Калифпрнији. Радни век је прпвеп ппнајвище у Светскпј банци, у кпјпј је имап разне 
аналитишке и рукпвпдеће улпге, укљушујући функцију представника те институције у Украјини. Бип је 
ангажпван и у Харвардскпј ппслпвнпј щкпли и на бепградскпм факултету ФЕФА. 

Бправак у актуелнпј влади му је први пплитишки ангажман. Пре тпга је важип за кандидата за местп 
гувернера Нарпдне банке Србије, кпга је тада ппдржала српска тајкунска заједница, али је тп местп на 
крају ипак припалп прпфеспру Екпнпмскпг факултета Дејану Щпщкићу. 

За прпщлих 100 дана Вујпвић је у центар медијске пажое дпспеп и двема врлп цитираним изјавама: 
првпм да „кад некп малп дугује, пн је дужник, а кад дугује мнпгп, пн је партнер“ и другпм да струја неће 
ппскупети „ни цент изнад 10 пдстп“. Пжеоен је и има двпје деце. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takovo_osiguranja_poceli_strajk_gladju.4.html?news_id=286619 

Радници Такпвп псигураоа ппшели щтрајк глађу 

АУТПР: БЕТА 

Крагујевац - Група пд 40 заппслених из Такпвп псигураоа ппшела је јуше щтрајк глађу у прпстпријама 

кпмпаније у центру Крагујевца збпг пдлуке Нарпдне банке Србије п пдузимаоу дпзвпле за рад и 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/meksi_riznicar.46.html?news_id=286653
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takovo_osiguranja_poceli_strajk_gladju.4.html?news_id=286619
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ппкретаоу ппступка ликвидације тпг псигуравајућег друщтва. Щтрајк глађу ппшеп је ппсле краћег мирнпг 

прптеста заппслених из „Такпва“ кпји је пдржан у 10 шаспва испред ппслпвне зграде те кпмпаније. 

Већина жена заппслених у Такпву дпщла је на прптест у црнпј пдећи, кап и власник кпмпаније Драган 

Јпвпвић. 

Са прптеста је упућенп писмп премијеру Србије Александру Вушићу с мплбпм да преиспита пдлуку НБС 
збпг кпје ће без ппсла пдмах пстати пкп 400 заппслених у Такпвп псигураоу, а без примаоа и најмаое 
1.000 људи у предузећима кпјима је кпмпанија из Крагујевца била највећи кпминтент. У пбразлпжеоу 
НБС је наведенп да Такпвп псигураое нема адекватну ппкривенпст технишких резерви и да нису 
примеоене мере кпје је НБС налагала у ппступку надзпра над ппслпваоем те фирме. 

„Акп се пвп даје кап пбразлпжеое, пнда је у Србији пдавнп требалп да буде ликвидиранп јпщ мнпгп 
псигуравајућих друщтава“, истакнутп је у писму заппслених. Јпвпвић је изразип спремнпст да се, кап 
највећи акципнар Такпвп псигураоа, пдрекне свпг удела у име државе, какп би радници сашували 
ппсап. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1665138/%C5%A0ta+je+bolno+u+ekonomskim+reformama.html 

Шта је бплнп у екпнпмским рефпрмама 

Припремила Мирјана Брајкпвић 

Мнпгп ппсла кпји ће мнпге бплети – такве рефпрме ће, кажу упућени, Влада мпрати да спрпведе да 
би Србија избегла кризу јавнпг дуга – пд смаоеоа плата и пензија и увпђеоа реда у јавни сектпр да 
би се смаоип дефицит у бучету, кпји ће нам пве гпдине бити највећи у Еврппи. 

Привредници, синдикати и екпнпмисти ппрушују да је мнпгп тпга бплнп у екпнпмским рефпрмама јер су 
и прпблеми велики, щтп се види пп највећем дефициту бучета у Еврппи и јавнпм дугу кпји ће дп краја 
гпдине на 70 пдстп. 

"Акп сурпвп гледамп брпјке и статистику, пд земаља у развпју кпје дпстигну нивп пд 70 дп 80 пдстп 
јавнпг дуга кпји ми сада имамп, три пд шетири су сада банкрптирале – щансе су прптив нас", 
каже Никпла Алтипармакпв, шлан Фискалнпг савета. 

Затп, каже, мпрају да се смаое пензије и плате у јавнпм сектпру на кпје се трпщи највећи деп бучета. 

Следећи кпрак је смаоеое брпја заппслених у јавнпм сектпру и рещаваое прпблема неефикаснпсти 
јавних предузећа. 

Екпнпмиста Милпјкп Арсић каже да није дпвпљна ни сама фискална кпнсплидација, јер пна дпвпди дп 
пада дпмаће тражое. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1665138/%C5%A0ta+je+bolno+u+ekonomskim+reformama.html
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"Тај пад дпмаће тражое, бар у перипду пд гпдину дп две, дпвпди дп пада привредне активнпсти па су 
пптребне и неке друге мере да се тп ублажи, да тај пад буде щтп маои да би ефекти на привреду у 
краткпм и средоем рпку били щтп ппвпљнији", каже Арсић.  

Милан Петрпвић из Српске аспцијације меначера апелује на пружаое ппдрщке приватним 
кпмпанијама, кпје тренутнп у највећпј мери раде за ппкриваое егзистенцијалних трпщкпва. 

"Привреда Србије се не налази у негативнпм тренду, привреда је у слпбпднпм паду", рекап је Петрпвић 

Мнпгп тпга треба да се уради, а мнпгп је и идеја – щта првп. На ппшетку, кажу екпнпмисти, ваља 
пдлушити какву државу хпћемп. 

Екпнпмиста Мипдраг Зец каже да је неппхпдан камен темељац. "Пвп све лиши на впјвпђанске набијаше 
кпје крешищ пред сваку славу, а избија влага на све стране. Угапни камен је да се мпра платити ппрез. 
Фискална кпнсплидација ппдразумева да ти наплатищ ппрез, струју, а пвде се људи жале Стразбуру кад 
их теращ да плате струју", рекап је Зец. 

Дпнпщеоем закпна п ппрескпм ппступку и администрацији и увпђеоем електрпнске пријаве ппреза 
дпста је, кажу, урађенп на уређеоу ппрескпг прпстпра. Самп да се уз дпследну наплату ппреза, прекине 
и с пракспм плакщица за неплатище у свим пбластима. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:503980-Dusan-Vujovic-je-novi-ministar-finansija-

Rebalans-budzeta-polovinom-septembra 

Дущан Вујпвић је нпви министар финансија: Ребаланс бучета пплпвинпм септембра 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министар финансија Дущан Вујпвић пшекује да ће ребаланс бучета ући у скупщтинску прпцедуру 
ппшеткпм идућег месеца и да ће бити разматран ппсле 15. септембра 
Министар финансија Дущан Вујпвић пшекује да ће ребаланс бучета ући у скупщтинску прпцедуру 

ппшеткпм идућег месеца и да ће бити разматран ппсле 15. септембра, кап и да у првпј пплпвини 

пктпбра ппшну припреме за бучет за 2015. са прпјекцијама за 2016. и 2017. гпдину. 

 

Према оегпвим решима, први пут се сада припрема ребаланс и бучет за идући гпдину са прпјекцијама 
за 2016. и 2017. гпдину. 

"Мпј циљ је да те прпјекције не буду самп индикативне негп прецизан план кпји ћемп пстваривати у 
наредне три гпдине и такп дпћи дп пдрживпг нивпа дефицита", рекап је Вујпвић нпвинарима у 
Скупщтини Србије накпн щтп је изабран за министра финансија. 

Циљ је да се дп 2017.гпдине смаои дефицит "исппд линије", пднпснп да се смаои на два дп 2,3 ппстп 
друщтвенпг прпизвпда, рекап је пн, истакавщи да ће у функцији тпга бити предузете све мере. 

"Ја сам рещен да се дефицит смаои, у првпм кпраку радимп пне мере где мпжемп да кпнтрплищемп 
све елементе, паралелнп заппшиоемп мере на щтедои трпщкпва, мере на ппвећаоу прихпда, ппгптпвп 
у бпрби прптив сиве екпнпмије и ппдизаоу прихпда пд ПДВ-а", навеп је Вујпвић. 

У вези са тим истакап је да ппстпје градпви и шитаве "индустрије" кпје не плаћају ПДВ или га не плаћају у 
целпсти. 

"Према тпме крећемп са резаоем трпщкпва, паралелнп припремамп мере на ппдизаоу прихпда, и у 
мери у кпјпј не будемп пстваирли прихпде, мпраћемп да ппвећавамп ПДВ, али мислим да је мнпгп 
бпље да имамп ппдрщку свих, и пплитишку ппдрщку, ппдрщку свих предузећа и нарпда, да ппдигнемп 
те прихпде, и такп ћемп на најлакщи нашин дпћи дп пдрживе путаое и смаоеоа дефицита", ппдвукап је 
министар. 

Пн је истакап да је оегпв принцип да сви ппђеднакп ппднесу смаоеое дефицита и дуга и да у тпм 
смислу никп неће бити ппщтеђен, а ни превище пптерећен. Дпскпращои министар привреде је 
кпментарищући, щта пставља у тпм респру, навеп да се та пбласт налази у стаоу у кпме је дпнет Закпн п 
приватизацији и Закпн п стешају кпји ће ступити на снагу следеће недеље. 

"Ппсле тпга пбјављујемп ппзив свим пптенцијалним инвеститприма, свим пптенцијалним партнерима, 
предузећима у реструктурираоу и псталим предузећима у Агенцији за приватизацију да у рпку пд 30 
дана, верпватнп ћемп пставити рпк дп краја септембра, да ппднесу кредибилне планпве пздрављеоа 
пвих предузећа.", рекап је Вујпвић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:503980-Dusan-Vujovic-je-novi-ministar-finansija-Rebalans-budzeta-polovinom-septembra
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:503980-Dusan-Vujovic-je-novi-ministar-finansija-Rebalans-budzeta-polovinom-septembra
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Пн је нагласип да ће се за предузећа кпја буду имала пснпву пптрудити да нађе рещеое за оихпве 
дугпве, нагпмилане пбавезе какп би успещнп прпщла прпцес приватизације и заппшела нпву 
прпизвпдоу, а да ће се у пнима где такве мпгућнпсти не буде ппнудити спцијални прпграм и рещеое 
крпз стешај. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:503985-Kako-poslati-radnike-na-privremeni-rad-u-

Nemacku 

Какп ппслати раднике на привремени рад у Немашку? 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Дпмаће фирме мпгу да щаљу раднике на привремени рад у Немашку самп акп су ти радници у 
сталнпм раднпм пднпсу и акп претхпднп птвпре свпје представнищтвп у тпј земљи 
БЕПГРАД - Дпмаће фирме мпгу да щаљу раднике на привремени рад у Немашку самп акп су ти радници 

у сталнпм раднпм пднпсу и акп претхпднп птвпре свпје представнищтвп у тпј земљи, решенп је на 

данащоем семинару у Привреднпј кпмпри Србије, кпји је бип ппсвећен детащираним радницима. 

 

Какп је истакла представница Министарства за рад и заппщљаваое Јесенка Швпрп, Закпн п раду 

гаранатује тим радницима иста права кпја имају и заппслени у Србији, псим акп су та права у земљи у 

кпјпј раде већа. 

 

На те раднике се примеоује и Закпн п защтити грађана на привременпм раду у инпстранству, кап и 

међудржавни Сппразум кпји је са Немашкпм пптписала некадащоа Савезна Република Југпславија. 

 

Радници имају правп на смещтај и исхрану кап щтп би имали у Србији, а кад је у питаоу здравстевна 

защтита, пна никакп не сме бити маоа пд прпписа земље у кпјпј раде. 

 

Међудржавни угпвпри п спцијалнпм псигураоу мпгу бити пптпуни кпји ппкривају све, или непптпуни 

кпји ппкривају самп ппједине сегменте. 

 

Таквим сппразумпм прпписује се максималан брпј радника кпја предузећа између две земље мпгу да 

размеоују, кап и тп да сви радници мпрају да буду заппслени на непдређенп време а ппјединашнп 

заппщљаваое није предвиђенп. 

 

Према сппразуму са Немашкпм, дпзвпле за рад се издају независнп пд ситуације на тржищту, 

максималнп мпже да буде ангажпванп 5.000 радника, а у грађевинараству 1.500. Дпзвпле се издају на 

перипд дпк трају радпви а највище на три гпдине, дпк рукпвпдипци мпгу да дпбију дпзвплу и на шетири 

гпдине. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:503985-Kako-poslati-radnike-na-privremeni-rad-u-Nemacku
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:503985-Kako-poslati-radnike-na-privremeni-rad-u-Nemacku
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Да би фирма мпгла да ппщаље раднике у Немашку, пна тамп најпре мпра да птвпри представнищтвп, а 

свпја искуства из праксе су пплазницима семинара пренели привредници кпји у тпј земљи раде 

гпдинама. 

 

Грађевински архитекта Смиљан Ппппвић из фирме "Делта кпнстракщн" из Щтутгарта, истакап је да је 

ппсебнп важнп да се тампщоим службама пријави трајаое ппсла и брпј радника, дпдајући да свака 

немашка фирме има свпју квпту радника, кпја пбишнп изнпси пкп 15 пдстп заппслених, укпликп ангажује 

раднике са Балкана. 

 

За Щтутграт је, пп оегпвим решима, важнп и да се пптпище угпвпр да сума пп раднику неће бити маоа 

пд 3.700 евра, јер лпкална власт нижи изнпс неће да прихвати. Уз радне дпзвпле дпбијају се визе, у 

складу са трајаоем ппсла за кпји је радник пријављен. 

 

Ппппвић је ппсебнп нагласип да сваки радник мпра да буде пријављен, да има матишни и ппрески брпј, 

дпдајући да фирма мпра да плаћа ппрезе на плате и на прпмет, јер неизмириваое тих пбавеза у 

перипду дужем пд три месеца мпже да ппнищти цеп угпвпр. 

 

Данащои семинар је прганизпван у сарадои са представнищтвпм ПКС у Франкфурту. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/485409/Vujovic-Vlada-ce-odluciti-o-smanjenju-plata-i-penzija 

Вујпвић: Влада ће пдлушити п смаоеоу плата и пензија 

ИЗВПР: БЕТА, ТАНЈУГ 

Данас изабрани министар финансија у Влади Србије, Дущан Вујпвић, рекап је да ће Влада пдлушити 

кпликп ће бити смаоене плате и пензије, а тп би требалп да буде щтп је мпгуће маое. 

"Мпј предлпг је смаоеое трпщкпва, укљушујући и смаоеое плата и пензија, али минималнп кпликп је 

тп мпгуће, јер не желимп да ппвредимп ппгптпвп пне људе са ниским платама и пензијама", рекап је 

Вујпвић нпвинарима у Скупщтини ппщтп је гласаоем изабран за министра финансија.  

 

Министар Вујпвић пшекује да ће ребаланс бучета ући у скупщтинску прпцедуру ппшеткпм идућег месеца 

и да ће бити разматран ппсле 15. септембра, кап и да у првпј пплпвини пктпбра ппшну припреме за 

бучет за 2015. са прпјекцијама за 2016. и 2017. гпдину. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/485409/Vujovic-Vlada-ce-odluciti-o-smanjenju-plata-i-penzija
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Према оегпвим решима, први пут се сада припрема ребаланс и бучет за идући гпдину са прпјекцијама 

за 2016. и 2017. гпдину. 

 

“ Мпј циљ је да те прпјекције не буду самп индикативне негп прецизан план кпји ћемп пстваривати у 

наредне три гпдине и такп дпћи дп пдрживпг нивпа дефицита” , рекап је Вујпвић нпвинарима у 

Скупщтини Србије накпн щтп је изабран за министра финансија. 

Циљ је да се дп 2017.гпдине смаои дефицит “ исппд линије” , пднпснп да се смаои на два дп 2,3 

ппстп друщтвенпг прпизвпда, рекап је пн, истакавщи да ће у функцији тпга бити предузете све мере. 

 

“ Ја сам рещен да се дефицит смаои, у првпм кпраку радимп пне мере где мпжемп да кпнтрплищемп 

све елементе, паралелнп заппшиоемп мере на щтедои трпщкпва, мере на ппвећаоу прихпда, ппгптпвп 

у бпрби прптив сиве екпнпмије и ппдизаоу прихпда пд ПДВ-а” , навеп је Вујпвић. 

 

У вези са тим истакап је да ппстпје градпви и шитаве “ индустрије”  кпје не плаћају ПДВ или га не 

плаћају у целпсти. 

 

“ Према тпме крећемп са резаоем трпщкпва, паралелнп припремамп мере на ппдизаоу прихпда, и у 

мери у кпјпј не будемп пстваирли прихпде, мпраћемп да ппвећавамп ПДВ, али мислим да је мнпгп 

бпље да имамп ппдрщку свих, и пплитишку ппдрщку, ппдрщку свих предузећа и нарпда, да ппдигнемп 

те прихпде, и такп ћемп на најлакщи нашин дпћи дп пдрживе путаое и смаоеоа дефицита, ппдвукап је 

министар. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485319/Rudari-traze-istinu-od-Vucica 

Рудари траже истину пд Вушића 

АУТПР: Г.Ј.  

Пшекујемп да нас премијер Александар Вушић прими 6. августа на Дан рудара и каже нам истину щта се 

планира са јамским рудницима угља, истише председник Синдиката Ресавице Гпран Никплић и 

уппзправа да прети гащеое јамских рудника угља, јер се не спрпвпди План кпнсплидације и рада. 

- Рудници раде 160 гпдина у разним системима, защтп не би мпгли и сада да раде. 

Прпцена ппслпвпдства је да збпг недпстатка радне снаге и анпмалија у јавним набавкама прпизвпдоа 

трпи. Са друге стране депласирана је цена угља, пднпснп цена тпне угља је иста кап кубик дрвета или 

килпграм угља је кап кутија щибице, пбјащоава Никплић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485319/Rudari-traze-istinu-od-Vucica
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Рудари су забринути пред Дан рудара, јер је прпизвпдоа из дана у дан све маоа, пднпснп тек на 66 

пдстп пд плана за седам месеци пве гпдине. 

 

- Није ппшелп спрпвпђеое Плана кпнсплидације и рада, затп је прпизвпдоа маоа пд плана а без 

спрпвпђеоа тпг прпграма рудници ће се угасити. План кпнсплидације и рада усвпјила је Влада Србије, 

али га не спрпвпди и непмпгућује услпве за реализацију, навпди Никплић. 

 

План кпнсплидације предвиђа улагаое 200 милипна евра у савремене ппдземне кпппве, десетпструкп 

ппвећаое прпизвпдое и укидаое субвенција за руднике пд 2017 гпдине. Предузеће би газдпвалп са 

резервама углај вредним 100 милијарди евра. 

 

- Први пут ппсле 25 гпдина нисмп на упражоена места рудара заппслили нпве, а реш је п 190 директних 

кппаша. Кп је забранип пријем рудара, јер прпизвпдоа пада дневнп пп 1.000 тпна. Јаме су празне и тп 

мпже да се пдрази на безбеднпст рудара, каже Никплић. 

 

Рудари су предали петицију са 20.000 пптписа грађана девет рударских насеља у Србији јпщ 5. јуна 

Вушићу са захтевпм да се разгпвара п судбини јамских рудника угља. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485167/VELIKA-SRAMOTA-Cuvare-sofere-i-sekretarice-drzava-placa-bolje-od-

nastavnika-i-lekara 

ВЕЛИКА СРАМПТА Чуваре, щпфере и секретарице држава плаћа бпље пд 
наставника и лекара 

АУТПРКЕ: Исидпра Краошевић, Миљана Лескпвац  

Пд људи кпји нам леше и пбразују децу вище зарађују секретарице, референти и впзаши у ппјединим 

агенцијама и јавним предузећима. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485167/VELIKA-SRAMOTA-Cuvare-sofere-i-sekretarice-drzava-placa-bolje-od-nastavnika-i-lekara
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/485167/VELIKA-SRAMOTA-Cuvare-sofere-i-sekretarice-drzava-placa-bolje-od-nastavnika-i-lekara
http://www.blic.rs/data/images/2014-08-03/500001_1011preview_lb.jpg?ver=1407091397.jpg
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Кликните за увећаое (+) 

 

Свака шаст свакпме кп ради свпј ппсап ппщтенп, па и ппменутим шуварима и референтима, али неки ред 

би мпрап да ппстпји. Да ли је нпрмалнп да, какп је Зпрана Михајлпвић изјавила у време дпк је била 

министарка енергетике, плате неких секретарица у јавним предузећима варирају пд 45.000 дп 120.000 

динара, дпк педијатар прима самп 67.000, а наставник ппшетник 46.000 динара? 

 

У Србији су, на пример, пд прпсешнпг наставника важнији, пднпснп плаћенији, и рукпвпдипци служби у 

ЈКП „Градска шистпћа“ (48.680 динара), дпк су сампстални референти ту негде (43.799 без тпплпг пбрпка, 

прекпвременпг рада, ушинка, регреса). У јавнпм предузећу “Ппщта Србије” вище пд наставника зарађују 

радници пбезбеђеоа (54.052), а у “Србијагасу” шак и секретарица изврщнпг директпра (47.323)! 

 

Ситуација у здравству је малп бпља, али и малп гпра, зависнп пд прпфесије. Примера ради, педијатри у 

дпмпвима здравља примају 67.057, а лекари ппщте праксе 59.337 динара. Птприлике су у рангу са 

радницима Агенције за приватизацију са средопм (61.725) и вищпм спремпм (64.500), али далекп иза 

заппслених са виспкпм спремпм (101.511) или рукпвпдипцима пдељеоа у “Србијагасу” (78.607). 

 

Плате медицинских сестара је срампта и ппмиоати - 33.128 динара. Щије их цела “Ппщта”, где, псим 

ппменутих радника пбезбеђеоа, вище зарађују ппмпћни радници (34.367), впзаши (41.181), дпстављаши 

(38.137), технишари за щалтерске ппслпве (39.647), благајници (43.833)... За врат им дищу референти 

(32.536) и секретарице (30.035) у „Градскпј шистпћи“, технишкп пспбље у Агенцији за приватизацију 

(30.054), кафе-куварице у “Србијагасу” (27.656)... 

 

Тп је данащои апсурд: лекари и наставници, две прпфесије кпје прпцентуалнп имају највећи брпј 

виспкппбразпванпг кадра и велику пдгпвпрнпст у пбављаоу ппсла јер леше и пбразују нащу децу, имају 

плату на нивпу републишкпг прпсека или малп изнад оега. У државним агенцијама зарађује се скпрп 

100 пдстп вище пд лекара или прпсветара, дпк је у јавним предузећима прпсек зарада вищи пд 

републишкпг за пкп 65 пдстп. 

http://www.blic.rs/data/images/2014-08-03/500001_1011preview_lb.jpg?ver=1407091397.jpg
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Минимум плате, а максимум пдгпвпрнпсти 

Др Весна Ппппвић, педијатар на непнатплпгији Ппщте бплнице у Шашку каже да би мпгла 

да живи пд свпје плате када би оена деца мпгла да се заппсле, а унуци упищу у вртић. 

- Пд мене се пшекује максимална пдгпвпрнпст, а радим и вище пд граница мпгућег. Муж и 

ја имамп вище пд щест деценија стажа кап лекари, а дпщли смп у ситуацију да нам се 

пдбија сплидарни ппрез, да нам се смаоује плата. Евп, управп сам се вратила са 24-

шаспвнпг дежурства у бплници. Пацијенти се највище жале на услпве у кпјима бправе, а тп 

су нащи услпви рада - каже др Ппппвић. 

Милан Селакпвић, прпфеспр гепграфије у гимназији у Шашку, каже да не ппстпји паритет 

између плате и ппсла кпји пбавља. 

- Сваки ушеник у мпм пдељеоу зна кпликп сам пдгпвпран, а у јавнпм сектпру ппнегде и 

спремашица има већу плату пд наставника. Тещкп је, али радили смп и када никп није 

радип, ппшеткпм деведесетих, када смп састављали крај с крајем. Тада смп страдали и тп 

се наставља и данас - каже Селакпвић. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485403/Vujovic-Ove-sedmice-zavrsetak-razgovora-i-pocetak-prikupljanja-ponuda-

za-Zelezaru 

Вујпвић: Пве седмице заврщетак разгпвпра и ппшетак прикупљаоа ппнуда 
за Железару 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Дущан Вујпвић, кпга је данас Скупщтина Србије изабрала за министра финансија изјавип је да ће тпкпм 

пве седмице бити заврщен циклус разгпвпра са свим пптенцијалним инвеститприма п преузимаоу 

Железаре Смедеревп. 

 

„ Нисам бип збпг присуства у парламетну на састанцима радне групе за Железару, али мислим да ће 

пвих дана бити закљушен тај круг претхпдних кпнсултација и ппкренута следећа прпцедура прикупљаоа 

кпнкретних ппнуда“ , рекап је Вујпвић неппсреднп накпн избпра на нпву функцију. 

 

Из Владе Србије раније данас је саппщтенп да је премијер Александар Вушић, накпн разгпвпра са 

председникпм Пдбпра америшке кпмпаније Есмарк Чимпм Бущарпм, пценип да је та америшка 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485403/Vujovic-Ove-sedmice-zavrsetak-razgovora-i-pocetak-prikupljanja-ponuda-za-Zelezaru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485403/Vujovic-Ove-sedmice-zavrsetak-razgovora-i-pocetak-prikupljanja-ponuda-za-Zelezaru
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кпмпанија један пд кредибилних пптенцијалних партнера са кпјим ће у нареднпм перипду дефинисати 

кпнашан статус Железаре. 

 

Реш је п приватнпј кпмпанији, једнпј пд впдећих прерађиваша и дистрибутера равнп-ваљанпг шелика и 

трећем прпизвпђашу шелишних плпца у САД. 

 

Тпкпм низа гпдина, Есмарк је диверзификпвап свпја интереспваоа и ппслпваое, фпкусирајући се на 

некпликп кљушних индустријских грана, пппут прпизвпдое шелика, истраживаоа нафте и гаса, авијације, 

некретнина, технплпгије и сппртскпг меначмента, пище на веб страници те кпмпаније. 

 

Оен псниваш, изврщни директпр и председник је Чејмс Бущар, кпји је такпђе наследник и кпнтрплни 

акципнар Бущар групе, пснпване 1995. гпдине са ппшетним капиталпм пд 500 дплара, и у кпјпј и даље 

ппседује 100-прпцентнп власнищтвп заједнп са супругпм Карплинпм. 

 

Тпкпм гпдина, Бущар група се развијала и претвприла у диверзификпвану инвестиципну хплдинг 

кпмпанију са стратещким активама ангажпваним у индустрији, енергетици, технплпгији, некретнинама 

и сирпвинскпј индустрији. 

 

Инаше, Вушић је данас у Бепграду са председникпм Пдбпра америшке кпмпаније Есмарк Чимпм 

Бущарпм, а из владе је саппщтенп да је пн тпм приликпм истакап знашај пшуваоа щтп већег брпја 

радних места, кап и унапређеое и дпдатни снажан ппдстицај јашаоу српске привреде. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485449/Vujovic-Cetiri-stuba-u-reformi-srpske-ekonomije 

Вујпвић: Четири стуба у рефпрми српске екпнпмије 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министар финансија Дущан Вујпвић изјавип је вешерас да се рефпрма српске екпнпмије заснива на 

кпнтрпли бучетскпг расхпда, бпрби са сивпм екпнпмијпм, бпљпј наплати ппреза и ущтедама у јавним 

предузећима. 

Вујпвић је, гпстујући у емисији "Пкп" на Радиптелевизији Србије, рекап да кап нпви министар финансија 

пдмах креће са радпм на "шетири стуба рефпрми" какп би ефекти ппстали видљиви већ за гпдину дана. 

 

Према оегпвим решима, план Владе Србије јесте да се дп краја августа припреми ребаланс бучета, кпји 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485449/Vujovic-Cetiri-stuba-u-reformi-srpske-ekonomije
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би, најкасније дп 15. септембра требалп да уђе у скупщтинску расправу, ппсле шега би се пптписап 

трпгпдищои сппразум са Међунарпдним мпнетарним фпндпм. 

 

"Три гпдине су пптребне да се вратимп на пут пдрживпг дефицита и пдрживпг дуга. У пвпј фази развпја 

институција тржищта не мпжемп без ппдрщке Фпнда. План је да ппсле ребаланса, најкасније крајем 

септембра, пптпищемп трпгпдищои сппразум са ММФ-пм, кпји ће ппдржати нащ прпграм заснпван на 

пва шетири стуба", ппрушип је Вујпвић. 

  

До краја септембра партнер за смедеревску Железару 

  

Дущан Вујпвић изјавип је вешерас да ће дп краја септембра бити ппзнат стратещки партнер железаре у 

Смедереву. 

 

Вујпвић је пдгпварајући на питаое када ће смедеревска Железара дпбити стратещкпг партнера, изјавип 

да је циклус разгпвпра са пптенцијалним инвеститприма при крају и да се епилпг прпцеса пшекује 

крајем септембра. 

 

"Пд псам пптенцијалних инвеститпра, разгпваранп је са седам. Пни су разгпварали са раднпм группм за 

Смедеревп, пдгпварајућим министарствима и премијерпм. Када заврщимп прву рунду разгпвпра и 

сазнамп оихпве услпве, пшекујем да распищемп ппзив или тендер и дпбијемп оихпве ппнуде, пднпснп 

реалан план, пднпснп реструктурираое или приватизацију, пднпснп наставак прпзивпдое," рекап је 

Вујпвић. 

 

Пн је дпдап да пшекује да тп буде расписанп дп ппшетка септембра и да прпцес да резултат дп краја 

септембра". 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485448/Pet-prvih-mera-novog-ministra-finansija 

Пет првих мера нпвпг министра финансија 

АУТПРКА: Сузана Лакић  

Нпви министар финансија Дущан Вујпвић мпраће да смаоује плате и пензије, сеше сиву екпнпмију, али 

и да ппвећа наплату ппреза и ефикаснпст рада јавних предузећа. 

- Влада ће пдлушити кпликп ће бити смаоене плате и пензије, а тп би требалп да буде щтп је мпгуће 

маое. На кпрак-два смп пд припреме ребаланса и пдређиваоа кљушних параметара за прпграм у 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485448/Pet-prvih-mera-novog-ministra-finansija
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наредне три гпдине - рекап је Вујпвић, кпга је јуше Скупщтина изабрала са 175 гласпва за и девет прптив. 

  

 

 

(+) Кликните за увећаое 

 

Први оегпв задатак биће резаое бучетских трпщкпва. Држава у пвпј гпдини мпра да ущтеди милијарду 

евра. Детаљи нпвих мера биће ппзнати пп заврщетку ребаланса бучета п кпјем би Скупщтина требалп 

да расправља пд 15. септембра. 

 - У мери у кпјпј не будемп пстварили прихпде мпраћемп да ппвећамп ПДВ - ппрушип је Вујпвић. 

  

Министар финансија је најавип да ће нпве мере бити усмерене и на смаоеое сиве екпнпмије. У 

Ппрескпј управи уппзправају да ће 1.000 инспектпра целпг лета ригпрпзнп кпнтрплисати издаваое 

фискалних рашуна и пријаву радника. За претхпдне две недеље ппрезници су у 1.211 кпнтрпла утврдили 

неправилнпсти у 30 пдстп слушајева. 

Вујпвић је недавнп указап и на тп да Србија има најјефтинију струју у регипну и да је пна пкп 30 ппстп 

јефтинија негп у Македпнији, а 40 негп у Бпсни. 

  

- Да ли је тп пдрживп на дужи рпк, прпцените сами - рекап је пн. 
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Нпви министар финансија планира да у јавна предузећа уведе ред, јер је тамп пптребан прпфесипнални 

меначмент. 

  

- Србија не дпбија скпрп нищта пд јавних предузећа, а друге земље имају пкп 10 ппстп јавних прихпда 

пд јавних предузећа - нагласип је нпви министар финансија Вујпвић. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/485192/Staklari-u-Paracinu-strahuju-od-gubitka-posla 

У СРПСКПЈ ФАБРИЦИ СТАКЛА 300 РАДНИКА УПУЋЕНП НА ГПДИШОИ ПДМПР 

Стаклари у Параћину страхују пд губитка ппсла 

АУТПР: Г. Јевремпвић  

У Српскпј фабрици стакла 300 радника кпји су пд 1. августа упућени на гпдищои пдмпр страхује да ће 

пстати без ппсла. 

Пдлукпм ппслпвпдства Српске фабрике стакла у Параћину, 300 заппслених дпбилп је рещеоа п 

кприщћеоу гпдищоег пдмпра пд 1. августа. Заппслени тп тумаше кап прву меру пред прпглащеое 

технплпщкпг вищка. 

 

- Ппслпдавац је искпристип мпгућнпст из кплективнпг угпвпра и ппслап заппслене на пдмпр, а тп мпже 

да уради збпг прпблема у прпизвпдои или тещкпћа у реализацији. Стаклара треба да се пшува и сви 

треба да буду сплидарни, али страх ме је пд тпг ппступка ппслпдавца јер тп мпже да прпизведе велике 

прпблеме. Имамп најаву да ппслпдавац тражи пптимални брпј заппслених, али није разгпваранп п 

рпкпвима - каже председник Сампсталнпг синдиката Српске фабрике стакла Живпјин Матејић. 

 

Бугарски кпнзпрцијум „Глас индустри“ је приватизпвап Стаклару 2012. гпдине са 1.600 радника, 

међутим, за две гпдине је брпј заппслених смаоен на 800. 

- Верпватнп су тп прве мере за раципнализацију прпизвпдое. Нисмп имали званишне разгпвпре с 

ппслпвпдствпм п прпглащеоу технплпщкпг вищка, али псећа се тп, мпжда се већ у септембру нещтп 

дпгпди у тпм смислу - каже Бпривпје Јевтић, кпји је дп 1. августа пбављап функцију председника 

синдиката „Независнпст“ СФС, а сада је ппднеп захтев за спцијални прпграм. 

Две ппције 

Заппслени у СФС мпгу, у слушају прпглащеоа технплпщкпг вищка, да бирају између две нпвшане 

ппције, трећина пд прпсека ппследое три зараде се мнпжи са гпдинама стажа, или 160 евра пп 

гпдини стажа. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/manje-samo-najbogatijima 

Маое самп најбпгатијима? 

 
АУТПРКА: Љубинка Малещевић 
Већ данима се лицитира прпцентима за смаоеое пензија, а ребаланс бучета најављен је за 
септембар, кад ће се ташнп знати щта креатпри екпнпмске пплитике у Србији желе. 

 Ппмиое се између 10 и 20 пдстп. Свака цифра самп напкп делује лпгишнп, дпк је у стварнпсти смаоеое 
ипвакп малих прихпда пкп 1,7 милипн пензипнера удар на оихпве гпле живпта. Уз тп, никп пд 
„лицитатпра” никакп да пбјасни да ли је смаоеое пензија, ма кпликп да је, линеарнп или важи самп за 
неке. 

Бивщи министар финансија Лазар Крстић је први предлпжип да умаоеое буде 20 пдстп, оегпв 
наследник Дущан Вујпвић се „нащап” на десет, дпк је Фискални савет једнпгласан пкп 15. Премијер је 
пре два дана ппрушип пензипнерима да мисли на оих те да смаоеое неће бити пнпликп кпликп тражи 
„пмражени” савет, али га није пдбацип. 

Акп нема дилеме п тпме да ће смаоеоа пензија бити, а пп важећем закпну 1. пктпбра следпвалп је 
ппвећаое пд један прпцента, јпщ пстаје да најстарији сазнају и да ли ће сви једнакп „страдати” или ће 
терет екпнпмске кризе ппднети пни с већим примаоама. Јер, тещкп би некп кп данас има минималац 
пд 13.288 динара месешнп мпгап разумети щта ће му пстатити акп изгуби 1.300 динара, дпк би пни кпји 
примају између 80.000 и 100.000 и с пстаткпм мпгли да живе. С друге стране, не сме се забправити да су 
2008, кад су пензије ванреднп увећане десет пдстп, сви дпбили истп. 

Дакле, и пни с најнижим и пни с највищим пензиијама, јер Јпван Кркпбабић, кпји је заслужан за 
ванреднп награђиваое пензипнера, није пристап на тп да се прави разлика између пних кпји примају 
минимум и пних изнад прпсека. Тад су сви дпбили једнакп, али некакп је билп лакще кад се дпбија негп 
сад кад треба пдузети. 

Углавнпм, ускпрп би надлежни мпрали изнети ташне инфпрмације и пбразлпжеоа, али и разјаснити да 
ли ће све пензије бити смаоене за пдређени прпценат или неке и неће. Има нагпвещтаја да ће власт 
защтитити пне с најнижим примаоима, али званишне пптврде п тпме нема. 

Председник Савеза пензипнера Впјвпдине Милан Ненадић пшекује да Вушић испуни пбећаое да ће 
смаоеое пензија бити „ппследоа мера” те да ће све ушинити да се тај сценарип мпжда и прескпши, а 
акп бащ мпра, да тп буде у щтп маоем прпценту. 

Пн верује да се п смаоеоу пензија приша затп щтп нема пара у бучету, али уппзправа на тп да би 
смаоеое пензија и десет пдстп – а тп је засада најмаои прпценат кпји је ппмиоан – дпвеп дп тпга да 
гптпвп 90 пдстп пензипнера кпји сада примају прпсешну пензију пд пкп 26.327 динара, буде јпщ 
сирпмащније и да дпђе у ситуацију да не мпже редпвнп да плаћа кпмуналне услуге и струју. Тп ће се, 
наппмиое, ппет пдразити на државни бучет те ће власт таквим мерама вище изгубити негп дпбити. 
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ПУПС ппрушује да ће защтитити најсирпмащније пензипнере, пднпснп пне с минималцем пд 13.288 
динара, али не и какп ће тп ушинити, а екпнпмистима, кпји тврде да ппщтеђених не мпже бити јер није 
билп изузетих ни кад се 2008. ванреднп давалп, пбјаснити рашуницу пп кпјпј некима треба пдузимати а 
некима не и неће ли се пни кпјима се скида жалити да су у неравнпправнпм пплпжају. Јер, пни данас 
имају већу пензију ппщтп су дуже радили или тпкпм раднпг века вище зарађивали па је нису дпбили без 
пснпва. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/plate-manje-114-miliona-evra-mesecno 

Плате маое 114 милипна евра месешнп 
 
АУТПР: Д. Урпщевић 
Пд ппшетка кризе 2008. гпдине дп сада месешна сума зарада у Србији маоа је 15 пдстп, тп јест 114 
милипна евра, а тп је пзбиљан пад кпји за спбпм ппвлаши мнпге лпще екпнпмске ппследице. 

Кпликп је наща екпнпмија, а с опм и сваки грађанин Србије, у кризи, мпжда не гпвпре тпликп брутп 
дпмаћи прпизвпд и јавни дуг кпликп ппдаци п суми плата кпје се исплаћују свакпг месеца. Пд укупне 
суме плата зависи и кпликп ће се у некпј држави нпвца пптрпщити на храну, гардерпбу и кпликп ће се 
улпжити у куппвину станпва, аутпмпбила и свега псталпг щтп би мпглп ппдстаћи пптрпщоу, а ланшанпм 
реакцијпм ппгурати и дпмаћу прпизвпдоу, раст БДП-а, а тп би све, ппет, напунилп државну касу... 
Дакле, сума плата у великпј мери ппказује кпликп смп екпнпмски пали пд ппшетка кризе, а пад је 
ппприлишан. 

Пп ппдацима дп кпјих је дпщап „Дневник”, пд маја 2008. гпдине дп маја пве гпдине месешна сума плата 
пала је у Србији шак 114 милипна евра, а тп знаши да гпдищое зарађујемп шак 1,37 милијарду евра 
маое. 

Пп ппдацима Републишкпг завпда за статистику, у мају 2008. гпдине у Србији је билп 2.006.047 
заппслених, а прпсешна плата 31.086 динара. Када се тп сабере, испада је месешна сума зарада била пкп 
62,4 милијарде динара. Ппщтп је курс бип пкп 82 динара за еврп, јаснп је да је укупнп за плате 
исплаћиванп пкп 761 милипн евра. 

Пвпга маја у Србији је билп 1.696.834  заппслених, а прпсешна плата 44.184 динара, щтп знаши да је 
укупна сума зарада била пкп 75 милијарди динара. Прерашунатп, тп је пкп 647 милипна евра, а када се 
ппдвуше црта, јаснп је да заппслени у Србији сада имају 114 милипна евра маое за месешну пптрпщоу 
негп пре ппшетка екпнпмске кризе. 

Када се каже 114 милпна евра, тп некима и не изгледа мнпгп, али акп се направи ппређеое, тп знаши да 
је за гпдину и пп „ущтеђенп” тпликп пара да би се мпга купити „Телекпм Србија”, шија се вреднпст 
прпцеоује између 1,5 и две милијарде евра. За те нпвце би се месешнп мпглп куппвати пп 2.500 нпвих 
станпва, кап и пкп 7.600 аутпмпбила „фијат 500-Л”. Гпдищоа сума плата у Србији, дакле, маоа је гптпвп 
90.000 нпвих „фића” из Крагујевца. 

Ппдаци п платама ппказују и защтп су нам лпкали и ппслпвни прпстпри све празнији, защтп се затварају 
прпдавнице и фирме. 

Да сума зарада неће пстати ни на пвпм нивпу јаснп је из најава из Владе, али и пп рашуници експерата. 
Из Владе најављују смаоеое зарада у јавнпм сектпру пд десет пдстп. Тп не знаши нищта другп негп да 
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ће држава ущтедети 236 милипна евра, тп јест, тплика ће аутпматски бити маоа гпдищоа сума плата. 
Месешнп тп је смаоеое за пкп 20 милипна евра. Укпликп би се пак прихватип план Фискалнпг савета и 
бивщег министра финансија Лазара Крстића и смаоеое пд 15 пдстп, сума зарада на гпдищоем нивпу 
била би 354 милипна евра маоа, а месешна пкп 30 милипна. 

  

Прпсек гптпвп исти 
Ппдаци п суми зарада ппказују и да су прпсешне плате исказане у еврима биле гптпвп идентишне у мају 
2008. и у истпм месецу пве гпдине. Тп ппказује да је дп пада суме зарада дпщлп збпг изгубљених 
радних места, а не збпг кресаоа прпсешних зрада. 

Акп се суди пп ппдацима Републишкпг завпда за статистику, за щест гпдина кризе изгубљенп је малп 
вище пд 300.000 радних места, тп јест тпликп људи маое прима плату. 

  

 

 


