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Звук трубе и звиждуци радника 

АУТОР: Г. Отащевић 

У Гуши јуше птвпрен 54. Драгашевски сабпр, а јпщ у тпку свешанпсти крај Сппменика трубашу прпщла 
кплпна незадпвпљних радника Индустријскпг кпмбината 

Гуча – Слпвпм кпје велиша живпт и оегпве благпрпдне стране, коижевник Радпмир Андрић са 
дпмаћинскпм шащицпм у руци птвприп је јуше 54. Драгашевски сабпр трубаша. Кпји трен пре тпга на врх 
јарбпла, крај Сппменика трубашу у средищту Гуше, ппстављена је сабпрска застава и пркестар мещтанина 
Гпрана Ранкпвића пдсвирап старпставну арију „Са Овшара и Каблара”, химну највећег нарпднпг сабпра у 
Србији. 
– Ппщтпвани пријатељи, ппсебнп сви ви кпји песмпм и игрпм ппдмлађујете пву земљу и снажите 
пријатељства међу нарпдима, желим вам дпбар прпвпд пвде и срећан ппвратак ващим кућама. 
Живели, и дугп гпдина да се виђамп и сабпрујемп, славећи превасхпднп мир у срцу и свекплике 
живптпдајне ппвпде – беседип је у здравици Андрић, захваливщи прганизатприма на дпдељенпј шаснпј 
улпзи. Међутим, тек щтп је дпмаћин 54. сабпра заврщип реш живпт је ппказап свпју другу страну, јер је 
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крпз варпщицу, ппред истпг сппменика и јарбпла, прпщла кплпна 300 незадпвпљних радника 
Индустријскпг кпмбината у Гуши, шије су пећи угащене пре два месеца. 

Дпк се јпщ наздрављалп, на другпм крају исте, главне гушке улице, Ненад Тимптијевић, председник 
Сампсталнпг синдиката у ИКГ-у, пбјащоавап је испред раднишке кплпне щта их је бащ на пвај дан 
извелп у прптестну щетоу: 

– Обе пећи у кпмбинату угащене су јпщ у јуну, а радници ппслати на плаћенп пдсуствп, и тп нам правп 
истише. Онда нас је билп 450, а сада 310, дугују нам седам плата, а највище нас тищти неизвеснпст, јер 
кпмбинат нити је у стешају, нити знамп щта ће се са оим збити – казап је впђа синдиката фабрике кпја 
ппслује у саставу щабашке групе „Фармакпм”. 

 
Неки минут пре тпга, Андрић је беседип у здравици: 

– Дпбрпдпщли у гпстпљубну Гушу, срце хлебпзарне Србије, на највећу светкпвину љубави и благпшащћа 
да пријатељујемп уз звуке труба радпсница. Да празнујемп и да се веселимп, а пдавнп се зна да у 
Србији ващари ппшиоу пд Ђурђевдана па трају све дп Митрпвдана, пд кукурека и ђурђевка дп првих 
зрелих щљива и пскпруща, пд пуппљака дп плпдпва, пд жита из благпдатне сејашеве руке дп пуних 
кпщева и амбара, пд запаљене ватре у младалашкпј крви дп свијаоа благпрпднпг гнезда у циктавим 
трубама, иду уз запаљене ппгледе дпк се не сппје, дпк не ппстану заједнишки дущевни врт и утпшищте 
сна п живпту кпји се непрестанп васппставља у деци наще деце... 

Председник Удружеоа коижевника Србије призвап је „трубе дпбрпдпщлице, трубе санпписне, трубе 
шежое и пшараваоа, трубе будилице, трубе дпзивнице, трубе заветнице, трубе благпвеснице, трубе 
пламенице”: 

– Звук трубе везује нпвпрпђенше за звезде, младенце спаја у заклетви да ће се вешнп вплети и 
ппщтпвати, дпмаћина пзарује на сабприщту у славу рпдне гпдине, једнпставнп решенп: сабпри, свадбе, 
славе, заветине, рпђендани и пстала весеља налазе у труби радпсни пдущак и дущевнп пкрепљеое. 
Мнпги су уверени да се Јужна и Западна Мправа састају кпд Сталаћа, али сви дпбрпнамерни гпсти из 
света и љубитељи труба кпји дпђу у Гушу сазнаће да је прави извпр и срцпказнп ущће пвих река пвде, у 
драгашевскпј музишкпј престпници... Упсталпм, щта је другп труба негп један пд најлепщих живптних 
тренутака у нащем небпземнпм именику? 

Овпгпдищои дпмаћин уткап је у ппруку и свпје нпве стихпве, српшене за пву прилику: „У трубама 
шарпвитпг звука/засијала пд злата јабука/у опј Љубав – Србинпва дуща/непрестанп, шежоив/гпвпр 
слуща...” 

Председник Сабпрскпг пдбпра и ппщтине Лушани, Младпмир Сретенпвић, дпшекап је гпсте и намернике 
захвалнпщћу збпг тпга щтп је приредба ппстала ппнпс Драгашева, али и целе Србије. 

– Нека сабпр навек живи и траје, а и ви драги сабпращи са оим – казап је Сретенпвић. 

Први дпгађај 54. сабпра није прппустип ни коижевник Никпла Стпјић из Гуше (84), један пд трпје живих 
псниваша приредбе. На ппдизаое заставе дпщап је, из Дљина кпд Лушана, и Драган Јпванпвић Лаф (78) 
кпји је бип капелник ппбеднишкпг пркестра на првпм сабпру, пдржанпм у јесен 1961. гпдине. На пвај 
сусрет традиције, весеља и радпсти стигли су и стални сабпрски гпсти из Берлина, Милутин и Ирена 
Давинић, а у Гушу је на птвараое, кап и сваке пд 30 претхпдних гпдина, пещице из свпг Стрмпстена кпд 
Деспптпвца ппет приспеп Владища Петрпвић (49). 
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У пвпј сабпрскпј мещавини празника и буне, у тпм другпм делу стварнпсти пбрела се и Љубица 
Живанпвић из Гуше кпја је, прекјуше, пппрала два свпја плаца пд псам ари усред угпститељскпг прпстпра. 
Плацеви су били намеоени за щатре или кпју другу делатнпст. Не љути се пна на гпсте, већ јпј није 
правп на дпмаће и каже да је ппзвала трактпристу, јер ппщтинска управа јпщ није исплатила закуп 
оених плацева за 2013, а за пву, вели, није ппщтпвала дпгпвпр п цени. 

Дпмаћини сабпра су, ппред земаљских брига принуђени да гледају и у небп. И слущају временску 
прпгнпзу. Биће, кажу, невремена вешерас, бащ на дан кад је, у 23 сата, у Гуши требалп да ппшне кпнцерт 
Светлане Цеце Ражнатпвић. Прпдуцент сабпра, Дпбривпје Марински, јуше је разгпварап с певашицпм и 
пна се сагласила са пдлагаоем, а директпр приредбе, Адам Тадић, пдмах затим саппщтип је да се 
кпнцерт Ражнатпвићеве ппмера за сутра у 21 сат. 

Прпсек старпсти ппсетилаца сабпра – 26,5 гпдина 
Стари сабпращи хтели би да знају кад су се, и збпг шега, у пвпм царству трубашке музике ппјавиле 
естрадне звезде. Тп је Марински пвакп пбјаснип на кпнференцији за нпвинаре у Центру за културу Гуше: 

– Пре псам гпдина, агенција „Прпфајл”, за кпју радим, истраживаоем је утврдила да је прпсек старпсти 
ппсетилаца сабпра 30 гпдина, а лани је јпщ вище пап, на 26,5 гпдина. Врста музике, бар делпм, мпра се 
прилагпдити пнима кпји пвде дплазе збпг ое. 

 
 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mnogo-ciljeva-ministra-finansija.sr.html 

Мнпгп циљева министра финансија 

АУТОРКА: Јпвана Рабренпвић 

Кпнтрпла бучетских расхпда, већа наплата ппреза, бпрба са сивпм екпнпмијпм и ущтеде у јавним 
предузећима припритети нпвпг министра финансија 
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Дущан Вујпвић, нпви министар финансија, имаће, судећи према излпженпм експпзеу у ппнедељак у 
парламенту, пуне руке ппсла. Најавип је вепма щирпк фрпнт бпрбе на рефпрми српске екпнпмије – 
кпнтрплу бучетских расхпда, већу наплату ппреза, бпрбу са сивпм екпнпмијпм и ущтеде у јавним 
предузећима. 

Он је, између псталпг, рекап да ће влада пдлушити кпликп ће бити смаоене плате и пензије, а тп би 
требалп да буде щтп је мпгуће маое.  
„Самп смаоиваое плата и пензија неће рещити ствар. 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. Мпј принцип је да сви ппдједнакп ппднесу смаоеое 
дефицита и дуга. Никп неће бити ппщтеђен и никп не би требалп да буде превище пптерећен”,  рекап је 
Вујпвић. 
Какви су изгледи за успех оегпвпг прпграма? Сви оегпви претхпдници најављивали су да ће смаоити 
минус у државнпј каси, ппвећати инвестиције, ппкренути привреду. Епилпг је бип пбрнут: дефицит, 
јавни дуг и стппа незаппсленпсти ппстајали су све већи, а инвестиције све маое. Мпже ли Вујпвић да 
птклпни системску грещку наще екпнпмије? 

Небпјща Савић, председник Савета гувернера Нарпдне банке каже да кпнцепт кпји је министар 
финансија изнеп указује да ће пн радити и на смаоеоу расхпда и на ппвећаоу прихпда. 

– Дпбрп би билп да се пстваре најаве п бпљпј наплати ппреза и бпрби прптив сиве екпнпмије кпја кпд 
нас дпстиже 30 пдстп БДП-а, јер би се у тпм слушају избеглп ппвећаое ПДВ-а. Бучетски дефицит је 
виспких псам пдстп БДП-а и математика јаснп указује да се мпрају направити резпви на расхпднпј 
страни. У бучетским трпщкпвима највећи расхпд су плате и пензије и оихпвп смаоеое је неминпвнпст. 
Плате у јавнпм сектпру су веће негп у приватнпм, а и пензије су веће негп щтп би требалп да буду – каже 
Савић. 

Овај екпнпмиста указује да је вепма важнп да фискална кпнсплидација птвпри прпстпр за привредни 
раст. Најгпре би, каже пн, билп да се зарад ущтеда смаое јавне инвестиције, јер се пд тих инвестиција 
пшекују будући прихпди. 

– Жртве су сада неппхпдне какп би 2016. гпдине кренуп ппправак. У прптивнпм тпнућемп јпщ дубље. За 
месец дана биће ребаланс бучета па ћемп видети у кпм смеру иде кпнсплидација – каже Савић. 

Владимир Круљ, саветник у кпнсултантскпј кући „Креаб, Гевин и Андерспн” каже да је реалнп да се 
прпцес фискалне кпнсплидације састпји пд кпмбинације мера. С једне стране смаоује расхпде бучета, а 
са друге ради на ппвећаоу бучетских прихпда, будући да и једне и друге мере имају свпја пгранишеоа. 

– Прпстпра за смаоеое бучетских расхпда има раципнализацијпм ппслпваоа јавних предузећа, јер су 
губици јавних предузећа пд 50 милијарди динара, кпликп су изнпсили у прпщлпј гпдини, једнпставнп 
непдрживи. Јавна предузећа, у већини слушајева, требалп би да дпнпсе прихпд у бучет, кап щтп је 
пример у већини нпрмалних и уређених земаља, а не да представљају расхпдну ставку. Штп је пре 
мпгуће треба радити на рещаваоу питаоа предузећа у реструктурираоу, какп би се смаоиле или 
неутралисале субвенције из бучета за та предузећа, кпја су заједнп са јавним предузећима, изнпсиле 
пкп 800 милипна евра гпдищое. Прпналажеое стратещкпг партнера за „Железару Смедеревп” 
пслпбпдилп би државну касу субвенције пд пкп стптинак милипна евра гпдищое. Слишна је приша са 
ФАП-пм, „Петрпхемијпм”, „Симппм”, сматра Круљ. 

Скпрп је извеснп да се у прпцесу фискалне кпнсплидације мпра прибећи и смаоиваоу плата у јавнпм 
сектпру, кап и пензија, каже нащ сагпвпрник. Пунп се лицитиралп прптеклих дана п прпценту смаоеоа, 
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али је сигурнп да ће Влада Србије приликпм пдређиваоа пбима тпг смаоеоа мпрати да впди рашуна и 
п спцијалнпј кпмппненти једне такве мере. Мпжда треба размислити и п мпгућнпсти да се не иде на 
линеарнп смаоеое, већ да се направи неки селективни приступ, у складу са спцијалнпм ситуацијпм и у 
складу са равнпмернпм расппделпм терета једне такве мере.  

– Наравнп, пптребнп је видети и щта се мпже урадити и у сегменту рефпрме државне управе, какп би се 
и ту смаоили трпщкпви, инаше вепма великпг државнпг апарата, крпз нпве платне разреде и слишнп.  

У делу ппвећаоа бучетских прихпда сигурнп треба истаћи да ппстпји прпстпр за сузбијаое сиве 
екпнпмије, ппсебнп у сегменту тргпвине акцизним прпизвпдима. Истп такп, мпгуће је бпљпм 
прганизацијпм Ппреске управе ппвећати прпценат наплата ппреза и елиминисати или смаоити 
видљиве примере избегаваоа плаћаоа ппреза – каже Круљ.  

Укпликп све пве мере не дају пшекивани резултат, сигурнп је да ће Влада Србије мпрати да прибегне 
ппвећаоу стппе ПДВ-а, са свим оеним негативним утицајима на инфлацију или пак на пад прпмета у 
малппрпдаји. Ситуација у јавним финансијама – бучетски дефицит пд прекп псам пдстп БДП-а, јавни дуг 
прекп 21 милијарду евра, пптреба задуживаоа пд пкп пет милијарди евра да би се ппкрип дефицит и 
платили дугпви – пве мере једнпставнп шине ултимативним и неизбежним, дпдаје пн. Спрпвпђеое пвих 
мера и свпђеое дефицита бучета предуслпв је да бисмп уппщте мпгли да разгпварамп са ММФ-пм п 
нпвпм аранжману са тпм финансијским институцијпм, а кпји је предуслпв и за неке друге кредите, пппут 
пних пд Светске банке. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Stizu-plate-za-radnike-Ratka-Mitrovica--most-Zemun--Borca-nece-

kasniti.sr.html 

Стижу плате за раднике „Ратка Митрпвића” – мпст Земун – Бпрча неће 
каснити 

АУТОР: Н. Белић 

Грађевинцима кпји су два дана щтрајкпвали и пбуставили рад на изградои нпвпг мпста прекп Дунава 
уплаћене запстале зараде 

Радницима предузећа „Раткп Митрпвић – Нискпградоа” кпји су прганизпвали щтрајк збпг неисплаћених 
зарада, према ппследоим инфпрмацијама из Министарства грађевинарства, сапбраћаја и 
инфраструктуре, нпвац је уплаћен јуше, щтп је бип услпв да се пни врате радпвима на изградои мпста 
Земун – Бпрша и приступним сапбраћајницама. Двпдневна пбустава рада грађевинаца те фирме кпја је 
ппдизвпђаш неће утицати на заврщетак пвпг прпјекта најављенпг за крај децембра 2014. 

– Дпщлп је дп технишких прпблема приликпм исплате нпвца збпг грещке пкп ПДВ-а. Затп се све 
пдужилп. Сада је тп регулисанп – истакла је Зпрана Михајлпвић, министарка грађевинарства, сапбраћаја 
и инфраструктуре, пбилазећи јуше градилищте мпста прекп Дунава са Лијем Маншангпм, кинеским 
амбасадпрпм. 

Да је радницима плата и уплаћена пптврдип је за „Пплитику” Бранкп Миљкпвић, власник фирме „Раткп 
Митрпвић”. 

– Заппсленима смп дугпвали три плате и накнаде за превпз за щест месеци. Све је већ прпслеђенп на 
оихпве рашуне. Првпг дана, у утпрак, щтрајк није бип легалан, јер је пбустава рада трајала дуже пд сат 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Stizu-plate-za-radnike-Ratka-Mitrovica--most-Zemun--Borca-nece-kasniti.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Stizu-plate-za-radnike-Ratka-Mitrovica--most-Zemun--Borca-nece-kasniti.sr.html
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времена – ппрушује Миљкпвић и наглащава да је прпблем са зарадама брзп рещен захваљујући 
правпвременпј реакцији респрнпг Министарства грађевинарства. 

Дущкп Вукпвић, председник Синдиката радника грађевинарства шији су шланпви прганизпвали 
щтрајк,пптврдип је синпћ да је већини радника кпји су шекали уплату на свпје рашуне зарада ппшела да 
стиже и да ће се данас, најверпватније, вратити на ппсап. 

– Ташнп је да се ради п три месешне зараде, без јулске на кпју су щтрајкаши спремни да сашекају, без 
пбзира щтп смп већ ущли у август. Остале су и разлике у платама јпщ из 2012. Гпдине на кпјима нисмп 
инсистирали сада. Штрајку се прикљушилп пкп 300 радника, а укупна сума кпју им је ппслпдавац дужан 
већ се мери милипнима динара. Осим нпвца, фирма им збпг великпг брпја прекпвремених сати није 
издала ни пбрашунске листе, щтп је закпнска пбавеза – тврди Вукпвић. 

Радници су се у утпрак и јуше пкупљали у близини надвпжоака у изградои, на месту где приступна 
сапбраћајница мпста Земун – Бпрша треба да буде сппјена са Зреоанинским путем, на левпј страни 
Дунава. Они су у утпрак накраткп блпкирали деп Зреоанинскпг пута какп би скренули пажоу на 
прпблем са платама. 

– Никпм није била намера да пмета сапбраћај, кап ни да изазпве ппмераое рпкпва за заврщетак нпвпг 
мпста или приступних сапбраћајница, кап ни других прпјеката с пбзирпм на тп да заппслени у предузећу 
„Раткп Митрпвић” раде и на пбилазници пкп Бепграда и на рекпнструкцији у Улици впјвпде Степе. 
Укпликп и дпђе дп некпг запстатка, пни тп мпгу да надпкнаде у прекпвременим сатима када се врате на 
ппсап. Јединп щтп не желе јесте да раде за чабе, а збпг слишних ситуација пвакве щтрајкпве мпрали су 
да прганизују и прпщле и претпрпщле гпдине – закљушује Вукпвић. 

Анекс за већ завршене радпве биће пптписан следеће недеље 
Обилазећи радпве на мпсту Земун – Бпрша, министарка Зпрана Михајлпвић нагласила је да извпђаш 
радпва и ппдизвпђаши нагпвещтавају да би градоа пве сапбраћајнице прекп Дунава мпгла да буде 
гптпва и пре краја децембра пве гпдине. Кпнструкција над рекпм већ је сппјена. 

– Уз тп, у тпку 2014. Биће заврщене и приступне сапбраћајнице пд Нпвпсадскпг дп Зреоанинскпг пута, а 
у 2015. И депница пд Зреоанинскпг дп Паншевашкпг пута. Укупна дужина приступних сапбраћајница је 
пкп 21 килпметар. Ппстављаое ментпра за градоу мпста, кап и за друге депнице на кпјима се ради, 
далп је резултате. Они сваки други дан пбилазе градилищте. Жеља нам је да ппмпгнемп извпђашима и 
ппдизвпђашима да буду ефикасни у свпм ппслу – навела је Зпрана Михајлпвић. 

Она је најавила да ће влада са извпђашем, кинескпм кпмпанијпм „Цхина Рпад анд Бридге 
Цпрппратипн”, следеће недеље пптписати анекс 4 угпвпра, какп би мпглп да буде исплаћенп 2,5 
милипна евра за већ заврщене радпве пд јануара 2014. Дп данас. 

– Они су тражили 2,8 милипна евра, али је тп смаоенп. Предстпји нам да детаљније ппрадимп и на 
пдщтетним захтевима кпје је Влада Србије дпбила пд извпђаша и ппдизвпђаша, да тп размптримп пп 
ставкама и видимп щта је пправданп, а пднпси се на радпве пд јануара дп данас – рекла је министарка.   

Амбасадпр Кине Ли Маншанг убеђен је ће изградоа мпста бити заврщена на време. 

– Тп је тек први велики инфраструктурни пбјекат кпји Кина и Србија граде заједнп. Надам се да ће их 
бити јпщ мнпгп – пцеоује амбасадпр. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485758/Vulin-Zakon-o-radu-pun-izuzetnih-levicarskih-ideja 

Вулин: Закпн п раду пун изузетних левичарских идеја 

ИЗВОР: Фпнет 

Сви знају да Влада нема правп да пдустане пд рефпрми, нема другпг дп пщтрих резпва и непппуларних 

рефпрми, рекап је министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Александар Вулин и 

пценип да је највећи брпј примедби у расправи п Закпну п ПИО, бип пплитишки, без правих атдумената. 

Вулин је рекап да је у прптеклих 100 дана оегпвп министарствп дпста тпга урадилп, али да пн није 

задпвпљан ппстигнутим јер је мпглп и вище. 

  
Сви ппстављени задаци су испуоени, пд ушещћа у санираоу ппследица ппплава и ппмпћи страдалима, 

дп дпнпщеоа измена Закпна п раду и Закпна п ПИО, рекап је Вулин и ппсебнп издвпјип увпђеое 
Канцеларије за брзе пдгпвпре. 
  

Он је такпђе рекап да се актуелна власт разликује пд пређащоих пп тпме щтп најтеже неће да пставља 
свпјпј деци. 

  
- Овп хпћемп да рещимп ми и пп сваку цену. Мпгла би пва влада, а пнда бих ја бип најбпљи и 
најпппуларнији министар рада на свету, прпдати „Телекпм” и јпщ ппнещтп, задужити се јпщ шетири-пет 

милијарди и с тим бисмп мпгли без смаоеоа пензија и плата изгурати дп краја мандата - рекап је Вулин 
нпвпсадскпм Дневнику. 

  
- Наравнп,ппсле тпга настаје пакап за државу, аргентински сценарип, па банкрптствп, а пнда ће 

прпдавнице бити празне и биће нпвца кпји нищта не вреди. Такп раде пни кпји хпће да буду мили, 
драги и пппуларни, и тп јесте дп сада и рађенп - дпдап је Вулин. 
  

Он је такпђе рекап да и у Закпну п раду има „мнпгп изузетних левишарских идеја кпје заиста стпје на 

страни радника”, али да пн не мпже кап министар за рад да буде „самп министар за синдикате, кап ни 

министар за ппслпдавце”. 

  
- Ја сам министар за рад, а тп знаши и једних и других, а тещкп их је истим мерама задпвпљити - рекап је 

Вулин. 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485758/Vulin-Zakon-o-radu-pun-izuzetnih-levicarskih-ideja
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485847/Razlikuju-li-se-radna-prava-na-drzavnom-i-privatnom-poslu 

Разликују ли се радна права на државнпм и приватнпм ппслу? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Ташна евиденција заппслених кпд државе не ппстпји, па и најаве п сређиваоу стаоа у јавнпм сектпру 
тещкп су извпдљиве, а закпнска рещеоа у пвпм тренутку дппринпсе тек приближаваоу радних услпва у 

државнпј и приватнпј служби. 

 

Министарствп финансија навпди ппдатак из пктпбра 2013. према кпјем је у јавнпм сектпру тада радилп 
740.000 људи. 

 
Од тада дп јануара пве гпдине, према решима бивщег министра финансија Лазара Крстића, јпщ је 40.000 

људи заппсленп, па и тп није кпнашан брпј, јер, какп је навеп, пд пкп 10.000 државних институција мнпге 
нису дпставиле ппдатке п брпју заппслених. 

 
Све тп би, наиме, мпглп брпј заппслених у државнпј служби да увећа дп неких 780.000, а за кпнашне и 

прецизне ппдатке, дпдап је, мпраћемп да сашекамп нпви закпн п регистру. 
 

Крстић је при тпме ппменуп и да је у јануару пве гпдине брпј заппслених смаоен за пкп 4.000, те да би 
се тпм динамикпм за две гпдине са списка за плаћаое из државнпг бучета мпглп скинути неких стп 
хиљада радника, али, нагласип је, и тада бисмп, са 20 пдстп заппслених у јавнпм сектпру, били изнад 

еврппскпг прпсека. 
У Немашкпј у јавнпм сектпру ради 10,3 пдстп пд укупнпг брпј радника, а у другим еврппским државама 

тај прпценат се креће измедју 10 и 18 пдстп. 
 
У нащем слушају, за плате заппслених у јавнпм сектпру држава издваја 30 пдстп свпг бучета. 

 
У таквпј ситуацији, на питаое кпликп су приближена радна права у државнпј служби и кпд приватника, 

накпн щтп је влада јуше прпследила скупщтини сет закпна п државним службеницима и п раднима 

пднпсима у државним прганима, струшоаци кажу - не знашајније, па ни ущтеде на тпм ппљу не мпгу за 

сада пправдати пшекиваоа. 
 
Министарка за државну управу и лпкалну сампуправу Кпри Удпвишки је, пбразлажући предлпжене 

измене закпна, навела да су пне сашиоене такп да изједнаше радна права државних службеника и 
заппслених у јавнпм сектпру са правима радника кпд приватника, те да ће у тпм смислу категприја 

минулпг рада бити на једнак нашин третирана. 
 
Тп знаши да ће и државним службеницима убудуће да се рашуна самп радни ангажман кпд актуелнпг 

ппслпдавца, пднпснп да неће мпћи да се пренпси, а кап пример је навела да, рецимп, акп некп ради у 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485847/Razlikuju-li-se-radna-prava-na-drzavnom-i-privatnom-poslu
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бплници па предје у државну управу минули рад неће бити исплаћиван за време прпведенп на раду у 

бплници. 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485889/Obracun-minulog-rada-ubuduce-isti-za-sve-zaposlene-u-Srbiji 

Обрачун минулпг рада убудуће исти за све заппслене у Србији 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Ступаоем на снагу измеоенпг Закпна п раду меоа се нашин пбрашуна минулпг рада, па изнпс пд 0,4 
пдстп пп гпдини стажа важи искљушивп за рад прпведен кпд актуелнпг ппслпдавца. 

Тп, наиме, знаши да заппсленима кпји су прпменили фирму неће бити исплаћивана надпкнада минулпг 
рада за укупне гпдине прпведене на ппслу, кап дп сада, већ самп за гпдине прпведене кпд ппследоег 

ппслпдавца. 
 

Ппмпћник министра рада Зпран Лазић је за Таоуг пбјаснип да тп практишнп знаши да ће заппслени, кпји 
је 29. јула заппшеп радни пднпс кпд нпвпг ппслпдавца, у пбрашунскпм листићу имати нула динара, без 

пбзира на тп кпликп му је стажа уписнп у раднпј коижици. 
 
Закпн п раду, дпдап је Лазић, представља крпвни закпн, па неке делатнпсти за пдредјене категприје 

заппслених имају ппсебне закпне кпјима на другашији нашин регулищу ппједине сегмете из раднпг 
пднпса. 

 

- Нпвпусвпјене измене Закпна п раду су примеоене пдмах, а ппгптпвп пва пдредба кпја се тише минулпг 
рада - каже Лазић. 

 
Ппсебним закпнпм били су, на пример, пбухваћени државни службеници, а влада је јуше усвпјила 

измену тпг закпна кпјим се исплата минулпг рада дефинище на нашин какп је тп предвидјенп Закпнпм п 
раду. 

 
Лазић је указап да, када и закпн п државним службеницима буде усвпјен у парламенту, ниједан 
заппслени неће бити изузет, па ће заппслени у државнпј управи и лпкалнпј сампуправи надпкнаду за 

минули рад примати на нашин какп тп предвидја Закпн п раду. 

 

- Није истина да ће билп кпји заппслени у Србији бити изузет пд примене пдредбе кпја ппредељује 
минули рад самп кпд ппслпдавца. Биће изједнашени када се ппсебни закпни усагласе са Закпнпм п раду 
и кад их Скупщтина Србије кпнашнп и усвпји - прецизан је Лацић. 

 
Категприја кпја је ппредељивала правп заппсленпг да за све време прпведенп у раднпм пднпсу има 

увећаое зараде за 0,4 пдстп за сваку гпдину рада, сада је преинашена у минули рад самп кпд 
ппслпдавца кпд кпга заппслени тренутнп ради. 

 
- Минули рад је категприја кпја није ни раднп искуствп, ни лпјалнпст ппслпдавцу, щтп практишнп минули 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485889/Obracun-minulog-rada-ubuduce-isti-za-sve-zaposlene-u-Srbiji
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рад треба да буде јер је тп слушај свуда у свету - каже Лацић и дпдаје да би раднп искуствп требалп да 

вреднује ппслпдавац приликпм дпгпвпра п висини зараде заппсленпг. 
 

Изменама закпна кпји се пднпсе на рад дрž авних слуž беника, заппслени у приватнпм сектпру и 
државнпј управи, пднпснп сви заппслени биће изједнашени у примени пдредбе кпја се пднпси на 
пбрашун пп пснпву минулпг рада. 

 
Пптпредседница владе и министарка државне управе и лпкане сампуправе Кпри Удпвишки изјавила је 

накпн щтп је влада усвпјила измене ппменутпг закпна да би пне требалп да дппринесу прилагпдјаваоу 
оихпвих радних права најнпвијим изменама Закпна п раду, а никакп птпущтаоу заппслених. 
 

Кап пример пна је навела да пни кпји раде у бплници па пптпм предју у државну управу, у пбрашунски 
листић неће бити урашунат минули рад прпведен у бплници. 

 
 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485825/U-septembru-nove-izmene-Zakona-o-PIO-Mogu-li-penzije-da-budu-

smanjene-selektivno 

У септембру нпве измене Закпна п ПИО: Мпгу ли пензије да буду смаоене 
селективнп? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Смаоеое пензија, кап и плата, пп свему судећи је неизбежнп, али, јпщ нема инфпрмација п тпме какп 

ће та мера бити спрпведена. 

Ппмпћник министра рада Зпран Лазић најавип је да се пд септембра мпгу пшекивати нпве измене 

Закпна п ПИО. 
 

- Штп се тише саме рефпрме система пензијскпг и инвалидскпг псигураоа, тп ће бити спрпведенп у 
складу са пплитикпм владе и каква буде пдлука такп ће се изврщити рефпрма - рекап је Лазић Таоугу. 

 
Он није мпгап да се изјасни п најавама п смаоеоу пензија и плата у јавнпм сектпру, с пбзирпм на тп да, 
какп је рекап, не ппстпји кпнкретан предлпг. Србија у пвпм тренутку има 1.720.542 пензипнера, а 

издвајаое за оихпве принадлежнпсти из бучета Србије гпдищое изнпси пкп 513 милијарди динара. 
 

Ошекује се да ће недавнп измеоени закпн п ПИО дестимулисати пдласке у превремену пензију, а 
нашелница Одељеоа у дирекцији Фпнда ПИО Мпмира Лалић каже да затп дп краја гпдине треба 
пшекивати ппвећани брпј захтева за пензипнисаое, када на снагу ступају ппједине пдредбе измеоенпг 

закпна.  
Лалићева је рекла Таоугу да је прпблем тп щтп се брпј кприсника пензија приближип брпју заппслених 

и изнпси 1:1. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485825/U-septembru-nove-izmene-Zakona-o-PIO-Mogu-li-penzije-da-budu-smanjene-selektivno
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485825/U-septembru-nove-izmene-Zakona-o-PIO-Mogu-li-penzije-da-budu-smanjene-selektivno
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Тп, према оеним решима, птежава функципнисаое система, јер да би пензипни систем мпгап да 
функципнище дпбрп пптребнп је да три заппслена „ издржавају" једнпг пензипнера. 

 
Према ппдацима Фпнда ПИО прпсешна пензија у Србији изнпси 24.315 динара. Прпцеоује се да 
прпсешне пензије прима пкп 600. 000 пензипнера у Србији, или, гптпвп трећина укупнпг брпја 

пензипнера. 
 

У категприји пензипнера из реда заппслених је 1,4 милипна, а оихпва прпсешна пензија је 26.327 
динара; пензипнера из категприје сампсталних делатнпсти је 73.728, и оихпва прпсешна пензија изнпси 
25.014, дпк кприсника ппљппривредне пензије има 209.783 и оихпва пензија изнпси у прпсеку 10.288 

динара месешнп.  
Пензије у изнпсу дп 13.288 динара прима 147.656 пензипнера из категприје заппслених (узимају се у 

пбзир инвалидске, ппрпдицне, старпсне). 
 

Пензије у висини пд 85.000 динара прима 1.500 грађана, вище пд 115.000 динара прима оих 16, а изнад 

121.000 динара има 60 пензипнера. 
 

Пензије у расппну пд 15.000 дп 17.500 динара прима 109.144 пензипнера, а пд 32.000 дп 38.000 - оих 
143. 949, дпк изнпс пд 20.00 дп 24.315 динара месешнп прима пкп 220.000 пензипнера. 

  
У Удружеоу пензипнера стпга указују да смаоеое никакп не би смелп да буде линеарнп, већ би, кажу, 
требалп пппрезпвати самп пне са већим пензијама. 

Пптпредседник и ппсланик Партије уједиоених пензипнера Србије (ПУПС) Мпмп Чплакпвић рекап је 

Таоугу да та партија јпщ није изнела свпј став п смаоеоу пензија, а да пн лишнп мисли да 

принадлежнпсти најсирпмащнијих, пних шије су пензије пд 10.000 дп 15.000 динара, па и пних шије су 
пензије у висини српскпг прпсека - не треба дирати. 

  
- Треба ушинити све да се финансије среде, пре свега у сектпру прпизвпдое, и ппвећаоа радних места, 
санираоу губитаща, рещаваоа прпблема предузећа у реструктуририаоу, смаоеоу сиве екпнпмије, 

ппрескпг система. . . Тп је прави редпслед ствари, а кад тп ппшне да даје резултате и акп се исппстави да 
није дпвпљнп, пнда треба сести и видети щта јпщ дпдатнп урадити - сматра Чплакпвић. 

 

Акп смаоеое плата и пензија буде неминпвнп, пнда ту меру не треба спрпвпдити кпд пних кпјих су та 

примаоа најнижа, каже Чплакпвић. 

  
Слишнп мисли и председник Удружеоа пензипнера Србије "Независнпст" у пквиру синдиката УГС 

"Независнпст" Петар Митрпвић, кпји истише да данас у Србији ппла милипна пензипнера живи исппд 
границе сирпмащтва, а да пни са виспким пезнијама представљају "кап впде у мпру", те да не знаши 

мнпгп акп се оима смаое пензије. 
 
- Став Удружеоа пензипнера је да пензије не треба дирати, те да све прпблеме треба сагледати 

пбјективнп - каже Митрпвић. 
  



18 

 

Он такпђе сматра да акп већ мпра да се иде на смаоеое, пнда треба "запбићи" пне кпји примају 

минималне пензије. 
 

- Смаоеое ппгађа не самп пензипнере, већ и оихпве децу и унуке, јер је незаппсленпст велика и врлп 
шестп пни издржавају и оих - рекап је Митрпвић Таоугу. 
Пажоу би, какп сматра, требалп усмерити на друге мере, пппут санкција и кпнтрпле у слушају нередпвне 

уплате дппринпса и ппреза, јер тп директнп пнемпгућава и птежава ппслпваое Фпнда ПИО. 
 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485996/Colakovic-Ne-dirajte-najnize-penzije 

Чплакпвић: Не дирајте најниже пензије 

Представници удружеоа пензипнера апелпвали су на Владу да не смаоује најниже пензије. 

Пптпредседник и ппсланик ПУПС-а Мпмп Чплакпвић рекап је Таоугу да та партија јпщ није изнела став п 
смаоеоу пензија, а да пн лишнп мисли да принадлежнпсти најсирпмащнијих, пних шије су пензије пд 

10.000 дп 15.000 динара, па и пних шије су пензије у висини прпсека - не треба дирати. 
  

- Акп смаоеое плата и пензија буде неминпвнп, пнда ту меру не треба спрпвпдити кпд пних шија су 
примаоа најнижа - каже Чплакпвић. 

  
Слишнп мисли и председник Удружеоа пензипнера Србије „Независнпст“ у пквиру Синдиката 

„Независнпст“ Петар Митрпвић, кпји истише да данас у Србији ппла милипна пензипнера живи исппд 

границе сирпмащтва. 
  

- Став Удружеоа пензипнера је да пензије не треба дирати. Акп већ мпра да се иде на смаоеое, пнда 
треба запбићи пне кпји примају минималне пензије - каже Митрпвић. 
  

Према ппдацима Фпнда ПИО, прпсешна пензија изнпси 24.315 динара. Прпцеоује се да прпсешне 
пензије прима пкп 600.000 или гптпвп трећина укупнпг брпја пензипнера. У категприји пензипнера из 

реда заппслених је 1,4 милипна и оихпва прпсешна пензија је 26.327 динара, а пензипнера из 
категприје сампсталних делатнпсти је 73.728 и оихпва прпсешна пензија је 25.014 динара 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485755/Fond-bruto-plata-u-javnom-sektoru-mora-biti-manji-za-25-odsto 

Фпнд брутп плата у јавнпм сектпру мпра бити маои за 25 пдстп 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Унија ппслпдаваца Србије сматра да фпнд брутп плата у јавнпм сектпру мпра бити маои за 25 пдстп, а 

генерални секретар те уније Дущан Кпрунпски каже да је бпље тп ушинити сада и избећи банкрпт негп 
ппсле тпга смаоивати зараде за 40 пдстп. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485996/Colakovic-Ne-dirajte-najnize-penzije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/485755/Fond-bruto-plata-u-javnom-sektoru-mora-biti-manji-za-25-odsto


19 

 

Кпрунпски је ппдсетип да је та унија тражила смаоеое пптерећеое плата са 65 на 40 ппстп, щтп би, 

какп тврди, нащег радника ушинилп кпнкурентнијим у пднпсу на раднике у Чещкпј кпји имају већу нетп 
плату, али и мнпгп маое дппринпса. 

 
Рдницима у Чещкпј је брутп плата иста кап и раднику у Србији, али пни у Чещкпј нпсе кући вище пара, а 
маое дају држави и маое дају пензипнпм фпнду кпји је "рупа без дна". 

 
- Нисмп ми једини кпји сматрају да брутп плате у јавнпм сектпру треба да иду дпле за 25 пдстп. Акп би 

били смаоени и намети на плате са 65 на 40 ппстп, ви сте ту један деп тпг смаоеоа такпђе урашунали - 
рекап је Кпрунпски Таоугу и дпдап да се са смаоеоем намета на плате смаоују и намети на пензије. 
 

Ипак, какп је казап, пснпвни услпв свега тпга је драстишнп јефтинија државна управа. 
- Мпрамп имати мнпгп јефтинију државну управу и на крају ће и грађани плаћати маои ппрез - дпдап је 

пн. 
 

Ппстпје, каже, јпщ неке мпгућнпсти за ущтеде, а тп је или птпущтаое људи или да пни раде у пару. У 

јавнпм сектпру ппстпје људи кпји гпдинама не раде нищта и затп их или треба птпустити или им 
ппнудити да раде скраћенп, пднпснп у пару, каже Кпрунпски. 

 
- Такп би две пспбе радиле псам сати, пднпснп свака пд оих пп шетири сата, јер пни пбјективнп, нису у 

стаоу да раде псам сати, а на пвај нашин нису избашени на улицу, а ущтеда је пплпвина оихпвих плата - 
казап је Кпрунпски. 
 

Акп не дпђе дп пвих ущтеда, следи нам банкрпт, навеп је Кпрунпски дпдавщи да није известан никакав 

привредни раст, кпји би некакп успеп да анулира бучетски дефицит. 

 
- Јединп акп брутп наципнални дпхпдак расте пп стппи већпј пд бучетскпг дефицита, ппстпје щансе да 

ми враћамп дугпве, а и пнда је щанса танка - сматра Кпрунпски. 
 
Тп би, какп је пбјаснип, требалп да знаши да раст нащег брутп прпизвпда треба да буде 10 пдстп 

гпдищое, а тп ни Кина нема у пвпм тренутку. 
 

- Акп не смаоимп дефицит, у једнпм тренутку камате ће бити такве да ће тп бити смещнп. Кап щтп се 

десилп са Гршкпм - камата је била 25 пдстп на гпдищоем нивпу, пптпм је дпщап банкрпт и плате су на 

крају смаоене за 40 пдстп - навеп је Кпрунпски. 

 
Он је пценип да је ситуација мнпгп гпра акп банкрптирате, па пнда смаоујете фпнд плате, негп да 

смаоујете плате и избегнете банкрпт, щтп знаши да је бпље 25 пдстп сад, негп 40 ппсле банкрпта. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otkazi_u_niskom_zitopeku.4.html?news_id=286738 

Откази у нишкпм Житппеку 

АУТОР: Н. Д. 

Нищ - Окп 130 радника нищке пекарске индустрије Житппек ускпрп би мпгли пстати без ппсла накпн 
щтп их је слпвенашка кпмпанија Дпн Дпн прпгласила технплпщким вищкпм, уппзприп је јуше синдикат 
Слпга Житппек. Иакп је Алещ Мпзетиш, власник Дпн Дпна, приликпм недавне куппвине и преузимаоа 
већинскпг пакета акција Житппек, рекап да ће приликпм ревитализације задржати брпј заппслених у 
пквирима пд 250 дп 300 радника, тп се није дпгпдилп, тврде у Слпзи. 

„Од укупнп 350 радника, 130 је прпглащенп технплпщким вищкпм, а пкп 60 заппслених би требалп да 
буде уступљенп другпј фирми на „лизинг“, у кпнкретнпм слушају краљевашкпј фирми Лпгистик ПБ. Не 
мпжемп да прихватимп тај предлпг, затп щтп пн није дпнет у складу са Закпнпм п раду, на кпји су се пни 
ппзвали пдмах накпн оегпвпг ступаоа на снагу, јер су га и сами прекрщили. У шлану 3 Закпна п раду 
ппслпдавац је у пбавези да се кпнсултује са репрезентативним синдикатима, приступи прегпвприма за 
закљушеое кплективнпг угпвпра и не мпже сампсталнп Правилникпм п раду да уреди права и пбавезе 
из раднпг пднпса, а самим тим и да дпнесе Правилник п систематизацији радних места без 
кпнсултација са репрезентативним синдикатима“, навпди председник синдиката Слпга у пвпм 
предузећу Предраг Банкпвић. 

Какп каже, збпг нпвпнастале ситуације Слпга ће иницирати састанке сва шетири репрезентативна 
синдиката у Житппеку, да би „ппкренули низ активнпсти какп би защтитили раднике пд будућег птказа“. 

„Инаше, према прпграму ревитализације Житппека, Мпзетиш је недавнп најавип улагаое пд 1,5 милипна 
евра у најмпдернију ппрему и ремпнт старих пећи. Међутим, угащена је прпизвпдоа пецива кпја ће се 
убудуће дпвпзити у Нищ из других фирми у власнищтву слпвенашке кпмпаније“, каже Банкпвић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takovo_osiguranja_treci_dan_u_strajku_gladju.4.html?news_id=2867

36 

Радници Такпвп псигураоа трећи дан у штрајку глађу 

АУТОР: БЕТА 

Крагујевац - Група пд пкп 40 радника Такпвп псигураоа јуше је трећи дан щтрајкпвала глађу у дирекцији 
кпмпаније збпг пдлуке Нарпдне банке Србије п ппкретаоу ппступка ликвидације, шиме је без ппсла 
псталп пкп 400 радника тпг псигуравајућег друщтва. 

 
Представник радника Дејан Ступар је рекап да щтрајкаши узимају самп впду, шајеве и витаминске 
напитке. Пп решима Ступара, у дирекцији свакпдневнп ради тим ликвидаципнпг управника, а 
заппсленима јпщ нису урушена рещеоа п птказу. „Ликвидаципни управник нас је пбавестип да је 
предлпжип да 112 радника Такпва пд укупнп пкп 400 буде ангажпванп пдређенп време на заврщетку 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otkazi_u_niskom_zitopeku.4.html?news_id=286738
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takovo_osiguranja_treci_dan_u_strajku_gladju.4.html?news_id=286736
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_takovo_osiguranja_treci_dan_u_strajku_gladju.4.html?news_id=286736
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текућих ппслпва“, рекап је Ступар. Радници „Такпвп псигураоа“ су ппшели прптест у ппнедељак, 4. 
августа, пдакле су упутили мплбу премијеру Александру Вушићу да преиспита пдлуку НБС-а. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/draze_im_placanje_kazne_od_postovanja_zakona.39.html?news_id=2867

68 

Руководство хотела Славија одбија да поступи по решењу 

Драже им плаћаое казне пд ппштпваоа закпна 

АУТОР: В. Ј. 

Рукпвпдствп хптела Славија пдбија да ппступи пп рещеоу Инспекције рада и врати електришара Жељка 
Матпршевића на ппсап. Одлуку да игнприще правп, хптел Славија, кпји је и даље у државнпм 
власнищтву, платип је 20.000 динара, кпликп изнпси казна. Иакп им иста казна прети укпликп наставе са 
тпм пракспм, из хптела Славија навпде да никакве пптезе неће вући дп пкпншаоа управнпг сппра кпјим 
треба да се утврди да ли су разлпзи за Матпршевићев птказ пправдани. 

Матпршевић је птказ дпбип у децембру 2013. гпдине, збпг, какп тврде у Славији, пзбиљних ппвреда 
радних пбавеза. Ипак, Матпршевић сматра да је стварни мптив за птказ бип оегпва активнпст у 
синдикату заппслених у хптелу. Из тпг разлпга, пн је пп примаоу рещеоа п прекиду раднпг пднпса, 
пред Првим ппщтинским судпм заппшеп управни сппр какп би се утврдила пправданпст птказа. 
Истпвременп, пбратип се и Инспекцији за рад кпја је изащла на терен какп би утврдила стварнп стаое. 
Инспекција је дпнела рещеое 8. априла 2014. гпдине, у кпје је Данас имап увид, у кпм се тврди да 
приликпм птпущтаоа Матпршевића, хптел Славија „није ближе разрадип ппвреду радних пбавеза“. У 
рещеоу се, такпђе, навпди да је Славија у пбавези да Матпршевића врати на ппсап у рпку пд једнпг 
дана. 

- Навпди п птказу збпг непбављаоа ппслпвних пбавеза су бесмислени. Прави разлпг је щтп сам се крпз 
рад синдиката бприп за бпље радне услпве за заппслене - тврди Матпршевић. 

Према оегпвим решима, хптел ће радије да плаћа казне пд 20.000 динара, негп да исппщтује рещеое 
Инспекције за рад. 

Из хптела Славија кажу да је оихпв шин пптпунп у складу са закпнима и да ће и пресуда Првпг пснпвнпг 
суда тп и пптврдити. 

- Ја сам недавнп дпщап на пву ппзицију, па не мпгу да тврдим п радним навикама Жељка Матпршевића. 
Укпликп је бип дпбар радник, пн ће бити враћен на ппсап. Укпликп није, неће и не треба да буде. 
Желим му сву срећу у впђеоу ппступка, али мпј ппсап је да щтитим интересе хптела - каже Гпран 
Карачић, заменик директпра Славије. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/draze_im_placanje_kazne_od_postovanja_zakona.39.html?news_id=286768
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzavni-posao-privilegija 

Државни ппсап привилегија 

АУТОР: Е. Дн. 
Тачна евиденција заппслених кпд државе не ппстпји па је и најављенп сређиваое стаоа у јавнпм 
сектпру тешкп извпдљивп, а закпнска решеоа у пвпм тренутку дппринпсе тек приближаваоу радних 
услпва 

у државнпј и приватнпј служби. 

Министарствп финансија навпди ппдатак из пктпбра 2013, пп кпјем је у јавнпм сектпру тада радилп 
740.000 људи.  Од тада дп јануара пве гпдине, пп решима бивщег министра финансија Лазара Крстића, 
заппсленп је јпщ 40.000 људи па и тп није кпнашан брпј јер, какп је навеп, пд пкп 10.000 државних 
институција мнпге нису дпставиле ппдатке п брпју заппслених. Све тп би, наиме, мпглп брпј заппслених 
у државнпј служби увећати дп неких 780.000, а за кпнашне и прецизне ппдатке, дпдап је, мпраћемп да 
сашекамп нпви закпн п регистру. 

У таквпј ситуацији, на питаое кпликп су приближена радна права у државнпј служби и кпд приватника, 
накпн щтп је Влада прекјуше прпследила Скупщтини сет закпна п државним службеницима и п раднима 
пднпсима у државним прганима, струшоаци кажу – не знашајније па ни ущтеде на тпм ппљу не мпгу за 
сада пправдати пшекиваоа. 

Министарка за државну управу и лпкалну сампуправу Кпри Удпвишки је, пбразлажући предлпжене 
измене закпна, навела да су пне сашиоене такп да изједнаше радна права државних службеника и 
заппслених у јавнпм сектпру с правима радника кпд приватника те да ће у тпм смислу категприја 
минулпг рада бити третирана на једнак нашин. 

Кпнсултант Драгпљуб Рајић тврди за Таоуг да је дпбрп щтп се ради на приближаваоу права заппслених 
у државнпј управи с правима заппслених у привреди јер се пни углавнпм издржавају пд нпвца кпје 
заппслени у привреди акумулирају. 

– Међутим, та пдлука п другашијем пбрашуну минулпг рада ће верпватнп ппгпдити самп пне кпји су 
радили у приватнпм сектпру пре заппслеоа у државнпј служби, а нажалпст, таквих нема мнпгп – сматра 
Рајић. 

Тпме у прилпг ппмиое ппдатак да је пд 2008. дп ппшетка пве гпдине у приватнпм сектпру без ппсла 
псталп 280.000 људи, дпк је истпвременп у јавнпм сектпру и државним службама заппсленп 245.000, 
при шему, дпдаје, већина тих људи није дпщла из приватнпг сектпра. 

– Тп знаши да ће оима минули рад и даље бити пбрашунаван пп старпм систему и за све гпдине раднпг 
стажа. Ефекти ће бити мнпгп маои негп щтп ће бити у приватнпм сектпру – изјавип је пн. 

Рајић кпнстатује да су права заппслених у државнпј управи и привреди и даље разлишита па затп 
предлаже да се измене јпщ неки важећи акти, шиме би се радна права државних службеника вище 
приближила пнима кпја имају заппслени кпд приватника. 
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За кпга све важи? 
Да су државни службеници практишнп защтићени пд нпвпг Закпна п раду недавнп је указап защтитник 
грађана Саща Јанкпвић, кпји је навеп да је рад заппслених у државнпј служби и лпкалним сампуправама 
дефинисан Закпнпм п државним службеницима и Закпнпм п раднима пднпсима у државним прганима. 

– Акп узмемп у пбзир да је држава врлп велики ппслпдавац и да су лпкалне сампуправе такпђе велики 
ппслпдавац, испада да се на велики брпј радника Закпн п раду не пднпси – изјавип је защтитник 
грађана. 

Министарка Удпвишки накпн щтп је Влада предлпжила измене два закпна, није мпгла да каже на кпји 
брпј људи се најнпвије закпнске измене пднпсе, већ је нагласила да ће укидаое минулпг рада важити 
за заппслене у државнпј управи, јавним устанпвама и лпкалнпј сампуправи, али не и за пне кпји раде у 
јавним предузећима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minuli-rad-u-plati-samo-u-poslednjoj-firmi 

Минули рад у плати самп у ппследопј фирми 

АУТОР: С. Глущшевић 
Измене Закпна п раду дпнеле су и прпмене за заппслене кпји меоају фирме јер оима неће бити 
исплаћивана надпкнада минулпг рада за укупне гпдине прпведене на ппслу, кап дп сада, 

већ самп за гпдине прпведене кпд ппследоег ппслпдавца. ташније у ппследопј фирми. Меоа се, наиме, 
нашин пбрашуна минулпг рада, па изнпс пд 0,4 пдстп пп гпдини стажа важи за рад кпд актуелнпг 
ппслпдавца. 

Ппмпћник министра рада Зпран Лазић је пбјаснип да тп практишнп знаши да ће заппслени, кпји је 29. 
јула ппшеп радни пднпс кпд нпвпг ппслпдавца, у пбрашунскпм листићу имати нула динара, без пбзира на 
тп кпликп му је стажа уписнп у раднпј коижици. 

Тп знаши да би умаоеое плате мпглп изнпсити пд некплкп стптина динара па дп некпликп хиљада. 
Наравнп, зависнп дп висине плате и гпдина стажа кпје сте зарадили кпд претхпднпг газде. Рашуница 
каже да ће пнај кп је радип 20 гпдина у једнпј фирми, а прещап у нпву, пстати ускраћен за псам пдстп 
зараде, с пбзирпм на тп да се изнпс на 0,4 пдстп дпдавап на брутп плату. Кп је кпд другпг газде радип 
десет гпдина, имаће плату шетири пдстп маоу. Такп на пример, пнај кп пстане без 20 гпдина стажа за 
пбрашун минулпг рада  а има сада брутп зараду пд пкп 90.000 динара дпбиће зараду маоу пкп 6.500 
динара брутп. 

Закпн п раду, дпдап је Лазић, представља крпвни закпн па неке делатнпсти за пдређене категприје 
заппслених имају ппсебне закпне кпјима на другашији нашин регулищу ппједине сегмете из раднпг 
пднпса. 

– Нпвпусвпјене измене Закпна п раду су примеоене пдмах, а ппгптпвп пдредба кпја се тише минулпг 
рада – каже Лазић. 

Ппсебним закпнпм били су, на пример, пбухваћени државни службеници, а Влада је прекјуше усвпјила 
измену тпг закпна кпјим се исплата минулпг рада дефинище на нашин какп је тп предвиђенп Закпнпм п 
раду. 
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Лазић је указап на тп да, када и закпн п државним службеницима буде усвпјен у парламенту, ниједан 
заппслени неће бити изузет па ће заппслени у државнпј управи и лпкалнпј сампуправи надпкнаду за 
минули рад примати на нашин какп тп предвиђа Закпн п раду. 

– Није истина да ће билп кпји заппслени у Србији бити изузет пд примене пдредбе кпја ппредељује 
минули рад самп кпд ппследоег ппслпдавца. Биће изједнашени када се ппсебни закпни усагласе са 
Закпнпм п раду и кад их Скупщтина Србије кпнашнп и усвпји – прецизан је Лазић. 

Категприја кпја је ппредељивала правп заппсленпг на тп да за све време прпведенп у раднпм пднпсу 
има увећаое зараде за 0,4 пдстп за сваку гпдину рада, сада је преинашена у минули рад самп кпд 
ппслпдавца кпд кпјег заппслени тренутнп ради. 

– Минули рад је категприја кпја није ни раднп искуствп, ни лпјалнпст ппслпдавцу, щтп практишнп 
минули рад треба да буде јер је тп слушај свуда у свету – каже Лазић, и дпдаје да би раднп искуствп 
требалп да вреднује ппслпдавац приликпм дпгпвпра п висини зараде заппсленпг. 

Нпви закпн п раду пнемпгућип је евентуане злпупптребе . Кпд ппследоег ппслпдавца не знаши да ће се 
некпме  кп је радип у приватизпванпј фирми минили рад и рашунати самп за гпдине кпд ппследоег 
власника већ за све гпдине кпје је прпвеп у тпм предузећу... Није важнп да ли је фирма прпдата једнпм 
или препрпдавана три или шетири пута, и да ли је истп тплики пута нмеоала власника .Минули рад се 
рашуна пд  дана заппслеоа . У Јавнпм сектпру  где је ппслпдавац држава ,  ситуација  је такпђе јасна.  
Онима кпји раде у бплници па пптпм пређу у државну управу, у пбрашунски листић неће бити урашунат 
минули рад прпведен у бплници. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krulj-neophodni-svi-rezovi 

Круљ: Неппхпдни сви резпви 

Екпнпмски аналитичар Владимир Круљ каже да је пред Владпм мнпгп изазпва, да ће најбитнија бити 
примена закпна и да је смаоеое плата и пензија неппхпднп. 

Гпвпрећи п првих 100 дана рада Владе, Круљ је пценип да је пред опм мнпгп изазпва, ппдсетивщи на 
катастрпфалне ппплаве, да је буyетски дефицит већи пд псам пдстп, а да је укупни јавни дуг премащип 
21 милијарду евра. 

Круљ је рекап да је важнп щтп је усвпјен Закпн п раду, најбитнији рефпрмски закпн, кпјим се прпписи 
усклађују с ЕУ и ппбпљщава амбијент да би инвестиције мпгле дати резултате. 

– Изменама Закпна п пензијскп-инвалидскпм псигураоу дестимулисани су пдласци у превремену 
пензију кпји су представљали страхпвит удар на буyет – истакап је Круљ. – Закпн п стешају и 
приватизацији битан је збпг јавних предузећа, шији је губитак пгрпман и оиме се меоа филпзпфија рада 
тих предузећа. 

Он је указап и на важнпст Закпна п медијима, кпји такпђе представља вид усаглащаваоа са 
закпнпдавствпм ЕУ. 

На питаое п фискалнпј кпнсплидацији, Круљ је пдгпвприп да је тп највећи изазпв кпји стпји пред 
Владпм, да су пптребни сви резпви п кпјима је гпвприп министар финансија Дущан Вујпвић. 
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РТВ 
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/tezak-polozaj-rudara-u-srbiji_508350.html 

Тежак пплпжај рудара у Србији 

РЕСАВИЦА -  

Рудари Јавнпг предузећа за ппдземну експлпатацију угља из Ресавице пбележили су данас Дан 
рудара, празник кпји је устанпвљен у знак сећаоа на 6. август 1903. гпдине када је у Сеоскпм 
руднику, првпј и најстаријпј јами у Србији данас у саставу "Рембаса", ппчеп "велики штрајк рудара". 

Свешанпст је ппшела ранп ујутрп спаљиваоем щест плптуна и наступпм дувашкпг пркестра испред Дпма 
културе у Ресавици.Бета/АП (Јпхн Паз) 

Централни деп свешанпсти биће пдржан у Руднику Врщка шука, кпји пве гпдине пбележава 130 гпдина 
рада. 

Министар рударства и енергетике Александар Антић и министар за рад Александар Вулин рагпварали су 
у Ресавици са рударима п будућнпсти рудника. 

На састанку са ппслпвпдствпм и синдикатима рудара у Ресавици, Антић је рекап да "јамски рудници 
угља неће бити пущтени низ впду и да ћа за оих бити прпнађенп рещеое какп би ппстали". 

Он је најавип рударима да ће убрзп заказати састанак са темпм будућнпст рудника. 

"За руднике се мпра наћи нпвац за финансираое. Држава је сирпмащна, биће тещкп, али предузеће 
мпра да се сашува. Разматраћемп План кпнсплидације и рада, међутим држава неће мпћи да финансира 
све инвестиције кпје су предвиђене, већ ће се тражити мпдел стратещкпг партнерства. Ресавица је 
стратещкп предузеће и не мпже да се ппсматра кап пстала у реструктурираоу", рекап је Антић. 

Планпм кпнсплидације и рада предвиђена су улагаоа пд прекп 150 милипна евра у савремене кпппве 
угља, щтп би за три гпдине ппвећалп прпизвпдоу са 600.000 тпна на 6 милипна тпна, пднпснп пзнашилп 
крај субвенцијама државе. 

Предвиђена је изградоа термпелекетрана у Штављу и Деспптпвцу вредних 500 милипна евра. 

У прптеклих десет гпдина држава је на субвенције рудницима пптрпщила прекп 200 милипна евра. 

На питаое рудара защтп је нпвим закпнпм предвиђенп да рудари не мпгу у у пуну пензију пре 58 
гпдине живпта, Вулин је пдгпвприп да мисли да тп није ташнп, али да ће прпверити и ппзвап рударе на 
разгпвпр. 

Вулин је најавип усвајаое Закпна п ппвредама на раду, щтп је ппсебнп знашајнп за рударе, грађевинце и 
прпизвпдне раднике.Таоуг (Зпран Жестић) 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/tezak-polozaj-rudara-u-srbiji_508350.html
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На дубини пд 160 метара, у јами Сеоскпг Рудника министри су се уппзнали са услпвима у кпјима раде 
рудари пвпг краја. Иакп би нпва технплпгија предвиђала прпизвпдоу пд пкп два милипна тпна 
гпдищое мркпг угља сада се искппава нещтп вище пд ппла милипна. Ситуација је тренутнп таква јер 
нема средстава, а самп кпнсплидација Ппдземне експлпатације државу ће кпщтати пкп 100 милипна 
евра. 

Министри су данас у Сеоскпм руднику птвприли Музеј угљарства, кпји је финансирала ЕУ са 1,5 
милипна евра. Реш је п прпјекту Сеоски рудник-град музеј. 

За уређеое Сеоскпг рудника у град Музеј Еврппска унија је издвпјила 1,5 милипна евра. 

Неппсредни ппвпд щтрајку у Сеоскпм руднику, зашетнику индустријализације Србије, те далеке 1903. 
гпдине, 50 гпдина ппсле прпналаска и ппшетка кппаоа угља у Сеоу, билп је "птпущтаое са ппсла 
трпјице раднишких активиста". 

За девет дана щтрајка, записали су хрпнишари тпг времена, рудари Сенсјкпг рудника су "избприли 
ппвратак на ппсап двпјице птпущтених радника, скраћеое раднпг времена и бесплатан плај за 
псветљеое".аоуг (Зпран Жестић) 

Председник Синдиката ЈП ПЕУ Гпран Никплић, рекап је за Таоуг, да је ситуација у рудницима ЈП ПЕУ, 
"вепма тещка, не спрпвпди се План кпнсплидације кпји је Влада Србије дпнела 1.нпвембра прпщле 
гпдине а збпг непппуоаваоа радних места рудара кпји су птищли у пензију", рударске јаме су празне и 
дневнп се кппа 1.000 дп 2.000 тпна угља маое пд плана". 

Какп је рекап Никплић, синдикат и рудари ппправак рудника ЈП ПЕУ, кпји распплажу угљем вредним 40 
милијарди евра, виде крпз енергетски сектпр и Електрппривреду Србије, пдакле су "избашени" 2003. 
гпдине. 

Privredni PREGLED 
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