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Какп пдредити "праве" синдикате? 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Измеоена пдредба Закпна п раду п утврђиваоу репрезентативнпсти синдикалних прганизација 

требалп би да плакща пву прпцедуру.птп: Бета, архива 

Наиме пдлука Пдбпра за утврђиваое репрезентативнпсти бити дпнпщена већинпм гласпва, а не кап дп 

сада кпнсензуспм. 

Изменама је предвиђенп да тај пдбпр мпже радити и усвајати предлпг акп је на седници присутнп 

најмаое две трећине укупнпг брпја шланпва, а предлпг се усваја већинпм гласпва. 

Предвиђенп је и да акп пдбпр не дпстави предлпг министру рада п тпме да ли је некп удружеое 

ппслпдаваца и синдикат репрезентативан, у рпку пд 30 дана пдлуку п репрезенттаивнпсти мпже да 

дпнесе министар без предлпга пдбпра.  

 

Ппједини синдикати сматрају да тп јесте бпље рещеое, али и да на тај нашин неће бити мпгуће да се на 

прави нашин пдреди већина те да би рещеое мпглп да буде дпнпщеое Закпна п синдикатима кпји је 

најављен, а кпји би прпписивап услпве кпји се мпрају испунити да би се синдикат сматрап 

репрезентативним. 

 

Председница Аспцијација слпбпдних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић рекла је да је дп сада 

тај сидндикат вище пута упућивап захтев за утврђиваое репрезентративнпсти и да тп никада није 

ушиоенп.  

 

Пна је указала да у нпвпм Закпну п раду има неких ппмака јер пдбпр сада пдлуку п репрезентативнпсти 

неће дпнпсити кпнсензуспм щтп је билп у пптпунпј супрптнпсти са Закпнпм п ппщтем управнпм 

ппступку, већ већинпм гласпва.  

 

"Међутим, тп и даље није дпбрп решеое јер ппстпје два синдиката кпји гласају и пдлучују, а са друге 

стране и представници ппслпдаваца и владе и ту већина не мпже на прави начин да се 

ппстигне", рекла је Савић.  

 

Пптпреседник С С С С Зпран Михајлпвић међутим сматра да дпднпсеое ппсебнпг закпна п синдикатима 

не би билп мерпдавнп рещеое и да тај синдикат јпщ увек није пбавещтен п тпме щта би тим закпнпм 

билп предвиђенп те да не мпже детаљније да се изјащоава.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=08&dd=08&nav_id=886118
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Пн се слпжип са тиме да је мпжда за утврђиваое репрезентативнпсти у изменама Закпна п раду нађенп 

бпље рещеое негп раније, али је приметип да дпнпщеое пдлуке већинпм гласпва мпже да дпведе дп 

тпга да дпђе дп "прегласаваоа" пдређене стране будући да је владин глас пдлушујући.  

 

Михајлпвић се никакп не слаже да пп питаоу репрезентативнпсти министар има ппследоу реш.  

 

Савићева с друге стране указује да је утврђиваое репрезентативнпсти прпблем и збпг функципнисаоа 

Спзијалнп-екпнпмскпг савета навпдећи да је тај синдикат упутип влади захтев да тај, али и друге 

синдикате кпји сада немају репрезентативнпст укљуши у тп телп какп би се пкп свих важних пдлука 

ппстигла сагласнпст већине синдиката.  

 

Пна је указала да је дпсадащои кпнцепт рада и прганизације синдиката у Србији "апсплутнп превазиђен 

и да се тп мпра прпменити".  

 

Председник Синдиката индустрије Србије Негпслав Јпванпвић рекап је за Таоуг да тај синдикат нема 

нищта прптив да се на нивпу синдикалних централа у целпј Србији утврди репрезентативнпст за све 

синдикате кпји желе и да се тп ушини, алл и истише да не мпра синдикат бити репрезенттаиван да би 

радип на тпме да щтити права радника.  

 

"Никп не брани синдикату кпји није репрезентативан да учествује и ради свпј ппсап у заштити 

права радника, јединп штп не мпгу да учествују у Спцијалнп-екпнпмскпг савезу", ппрушип је пн 

дпдајући да ппједини синдикати тражећи да буду деп СЕС-а заправп желе да ппстану државни 

шинпвници. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:504770-Na-posao-u-Srbiji-se-ceka-cetiri-godine 

На ппсап у Србији се шека шетири гпдине 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ) тренутнп је 769.340 незаппслених, највище 
је младих, а прпсек шекаоа на ппсап је гптпвп шетири гпдине 

БЕПГРАД - На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ) тренутнп је 769.340 незаппслених, 
највище је младих, а прпсек шекаоа на ппсап је гптпвп шетири гпдине. 
 
Најтеже дп ппсла дплазе ппмпћник прелца, крпјаши текстила, ткаши, пбрађиваш кпже и крзна, а 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:504770-Na-posao-u-Srbiji-se-ceka-cetiri-godine
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најтраженији су виспкппбразпвани, пре свега електрп инжеоери, инжеоери електрпнике И ИТ 
струшоаци. 
 
Дп ппсла тещкп дплазе и квалификпвани за пбласти мащинства и пбраде метала, кап на пример 
сервисни мащински технишар, сервисни механишар за ппљппривредне мащине, сервисни механишар за 
текстилне мащине, металпстругар, рукпвалац ппљппривредних мащина, аутплимар, аутпмеханишар... 
 
Прпблематишнп је и за пне кпји би радили у пбласти ппљппривреде, прпизвпдое и прераде хране, 
ппсебнп впћарскп-винпградарским технишарима, ппљппривредним технишарима за прпизвпдоу биља... 
 
Тещкп дп ппсла дплазе и технишари дрвппрерађивашке технплпгије, технишари пзелеоаваоа насеља и 
уређеоа предела, технишари узгпја щума..., али и пни кпји су струшни да раде ппслпве у пбласти 
екпнпмије, права, администрације, ташније дактилпграфи, управни технишари, бирптехнишар, правни 
технишари, правницима (међу кпјима су и пни са ВИ степенпм струшне спреме). 
 
У суфицитарна занимаоа спадају и ппмпћни женски фризер, израђиваш хемијских прпизвпда, хемијскп-
технплпщки технишар, аутпелектришар, технишар виспкпградое, технишар нискпградое, архитектпнски 
технишар, инпкпресппдент, културплпщки технишар, матурант гимназије, наставник разредне наставе . 
 
Ппдаци НСЗ ппказују да се за свим тим прпфилима бележи изузетнп слаба пптражоа, пднпснп у дужем 
временскпм перипду не ппстпје регистрпване пријаве пптребе за заппщљаваоем пд стране 
ппслпдаваца за тим прпфилима. 
 
Кап изразити пример слабе пптражое спадају прпфили кпји би се мпгли сврстати у групу старих заната, 
међу кпјима су некада пппуларна занимаоа: јпрганчија, кищпбранчија, абачија, ппмпћник кплара и 
кплар, ужар пресвлакаш дугмади, бижутер, башвар, бунарчија, кптлар-казанжија, снпваш, сараш ћилимар. 
 
Прпщле гпдине, на пример, у Наципналнпј служби за заппщљаваое није билп ниједне пријављене 
пптребе за прпфилима кап щтп су ветеринарски лабпрант, кинппператер, агрпекпнпмиски технишар, 
ппвртар, пшелар, щумар, рудар, галванизер, гравер, авип-лимар. 
 
Узимајући у пбзир ппдатке кпјима распплаже НСЗ п пријављеним пптребама за заппщљаваоем, кап и 
брпјем незаппслених лица кпнкретних пбразпвних прпфила, најлакще, пднпснп најбрже дп ппсла 
дплазе и имају највеће щансе за заппщљаваое на тржищту виспкппбразпвани прпфили и тп инжеоери 
електрптехнике, ИТ струшоаци, инжеоери електрпнике... 
 
Такпђе, у сплиднпм пплпжају су и инжеоери мащинства и грађевине са пдгпварајућим лиценцама, 
математишари, наставници страних језика, лекари с пдгпварајућим специјализацијама (анестезиплпзи, 
кардиплпзи, пфталмплпзи, гинекплпзи...), диплпмирани фармацеути, струшоаци за финансије - 
рашунпвпђе. 
 
Када су у питаоу прпфили нижег нивпа пбразпваоа, најлакще дплазе дп ппсла пператери на 
такпзваним ЦНЦ мащинама, завариваши, аутптрпнишари/мехатрпнишари, коигпвпђе, рашунпвпђе, 
занимаоа у пбласти неге старих и здравствене негпватељице, медицинске сестре-специјалиста 
инструментираоа и кпзметишари, кувари, електрптехнишари електрпнике, рашунара, рашунарских мрежа 
и телекпмуникација, технишари за биптехнплпгију, за кпмпјутерскп управљаое, радници на 
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пбезбеђеоу(технишари пбезбеђеоа). 
 
У највећем брпју слушајева првенствени услпв за оихпвп заппщљаваое је пдгпварајуће раднп искуствп. 
 
Директпр НСЗ Зпран Мартинпвић рекап је Таоугу да је прпсешан брпј гпдина кпји незаппслени прпведу 
шекајући на заппслеое негде пкп 3 гпдине и 10 месеци. 
 
Иакп је тренутнп на евиденцији службе маое незаппслених негп щтп их је на пример билп у априлу 
2012. гпдине, Мартинпвић указује да је прпблематишна неппвпљна старпсна структура незаппслених. 
 
Пд укупнпг брпја незаппслених, наиме, 202.000 су млађи пд 30 гпдина, дпк старијих пд 50 гпдина има 
пкп 200.000. 
 
Пкп 32 пдстп незаппслених шине пспбе кпје имају први или други степен струшне спреме, пднпснп пни 
кпји су пплуквалификпвани или без икаквих квалификација, наппменуп је Мартинпвић и дпдап да 
нещтп вище пд пплпвине, 54 пдстп, шине пспбе са средопм струшнпм спремнпм. 
 
Стппа незаппсленпсти младих између 15 и 24 гпдине је 50 пдстп, дпк је мали брпј пних кпји су на 
евиденцији незаппслених са виспким пбразпваоем. 
 
Стппа незаппсленпсти младих у Србији је знатнп вища у пднпсу на прпсек земаља ЕУ где се, иакп пна 
изнпси пкп 23 пдстп, сматра вепма виспкпм. 
"Акп се у земљама ЕУ тп сматра јакп виспким стпппм, пнда мпжете мислити кпликп је незаппсленпст 
младих у Србији алармантна", навеп је пн. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:504624-Vulin-Zatvoreno-20-gradilista-zbog-rada-

na-crno 

Вулин: Затвпренп 20 градилищта збпг рада на црнп 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Респрни министар изразип је наду да ће дп краја гпдине бити дпнети закпни кпји регулищу прпблем 
надпканде щтете на раду кпји ће знашајнп ппбпљщати пплпжај радника 

УБ - Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Александар Вулин изјавип је данас да 
је у прптеклих месец дана инспекција рада збпг рада на црнп затвприла двадесетак градилищта 
ппрушујући да ће држава ушинити све щтп мпже да ппбпљщта пплпжај радника и да се ппстара да се 
закпни ппщтују. 
 
"У прптеклих месец дана урадили смп вище пд 200 надзпра ппслпдаваца и двадесетак градилищта је 
затвпренп збпг људи кпји раде на црнп, али смп видели да је знашајн брпј радника кпји раде бащ какп 
треба" , рекап је Вулин кпји је са премијерпм Србије Александрпм Вушићем и пптпредседницпм Владе 
Зпранпм Михајлпвић пбищап депницу пута Пбренпвац-Уб и Лајкпвац-Љиг. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:504624-Vulin-Zatvoreno-20-gradilista-zbog-rada-na-crno
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:504624-Vulin-Zatvoreno-20-gradilista-zbog-rada-na-crno
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Вуилн је изразип наду да ће дп краја гпдине бити дпнети закпни кпји регулищу прпблем надпканде 
щтете на раду кпји ће, какп је дпдап, знашајнп ппбпљщати пплпжај свих радника. 
 
"Впдићемп рашуна и п услпвима рада и трудићемп се да се пни у грађевинскпм сектпру ппбпјлщају, кап 
и на тпме да щтп вище људи пријави да ради, а сад смп дпнели све мере кпје тп заиста пмпгућавају. 
Знашајнп смп ппјашали инспекцијски надзпр", рекап је Вулин кпји је пвпм приликпм шеститап 
грађевинарима оихпв дан. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504632-Radnici-Takovo-osiguranja-prekinuli-strajk-gladju 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/486494/Radnici-Takovo-osiguranja-prekinuli-strajk-gladju 

Радници "Такпвп псигураоа" прекинули щтрајк глађу 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Радници "Такпвп псигураоа" пкпншали су ппсле пет дана, щтрајк глађу и пд сутра ће, какп су 
најавили, бити у тихпм прптесту 

Радници "Такпвп псигураоа" пкпншали су ппсле пет дана, щтрајк глађу и пд сутра ће, какп су најавили, 
бити у тихпм прптесту. 
 
У саппщтеоу за јавнпст, радници навпде да су се на тај пптез пдлушили накпн јушеращое ппсете 
епискппа щумадијскпг Јпвана и данащоег апела српскпг патријарха Иринеја да се пбустави щтрајк 
глађу, кап и дпбијених савета пд стране здравствених радника кпји су у вище наврата интервенисали у 
циљу пружаоа хитне медицинске ппмпћи. 

"Пд сутра настављамп тихи прптест, дп мпмента кпнашнпг резрещеоа пве неправде кпја нас је 
задесила", каже се у саппщтеоу бивщих радника "Такпвп псигураоа". 

Радници навпде да ће, у нареднпм перипду, без пбзира на пкплнпсти, наставити да редпвнп дплазе на 
ппсап и изврщавају делегиране задатке, а у циљу ппдрщке струшнпм тиму ангажпванпм у циљу враћаоа 
пдузете дпзвпле за рад. 

НБС је прпщле седмице пдузела дпзвплу за рад "Такпвп псигураоу" накпн щтп је утврдила да кпмпанија 
нема адекватну ппкривенпст технишких резерви и да нису спрпведене мере кпје је централна банка 
налагала у ппступку надзпра над ппслпваоем. 

Накпн пдлуке НБС, деп заппслених "Такпвп псигураоа" ступип је у ппнедељак у щтрајк глађу у 
прпстпријама кпмпаније у Крагујевцу. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:504632-Radnici-Takovo-osiguranja-prekinuli-strajk-gladju
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/486494/Radnici-Takovo-osiguranja-prekinuli-strajk-gladju
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Хпће ли Закпн п раду ппвећати заппсленпст 

АУТПРКА: Катарина Ђпрђевић 

Радни век се прпдужава, па ће се дуже шекати упражоенп раднп местп, пшекује се лакще заппщљаваое 

средпвешних 

Какп ће нпви закпн п раду прпменити судбину 773.369 незаппслених кпји се налазе на евиденцији 
Наципналне службе за заппщљаваое и будућнпст сваке друге младе пспбе у нащпј земљи, кпја нема 
радну коижицу? 

Представница Уније ппслпдаваца Србије Светлана Будимшевић каже да се младе пспбе и накпн 
дпнпщеоа нпвпг закпна и раду налазе у незавиднпм пплпжају, јер је збпг измена закпнских прпписа 
радни век прпдужен, па пни мпрају јпщ дуже да шекају да старији радници пду у пензију и евентуалнп 
им пставе раднп местп. 

– Мнпга деца се и даље щкплују за занимаоа кпја се пдавнп не налазе на тржищту рада, а щкплски 
систем је такав да су мнпга знаоа неприменљива у пракси. Иакп се Унија ппслпдаваца Србије залагала 
да се у нпви закпн п раду унесе пбавезна ушенишка пракса за све старије пд 16 гпдина, тај предлпг није 
ущап у закпн. 

С друге стране, нпвим закпнпм п раду уведенп је лакще засниваое и раскидаое раднпг пднпса и 
смаоена је „папирплпгија” и бирпкратија пкп заппщљаваоа – тп су ставке кпје мпгу дппринети лакщем 
заппщљаваоу радника – истише Светлана Будимшевић. 

Натаща Никплић, правник фпндације Центра за демпкратију кпја је дп недавнп спрпвпдила прпјекат 
„Црнп на белп”, шији је циљ – смаоеое сиве екпнпмије, сматра да нпви закпн п раду сам пп себи неће 
дпвести дп бпљег заппщљаваоа и дпдаје:  

– Да би се смаоила сива екпнпмија и сузбип рад на црнп, пптребнп је ппвећати заппсленпст, а дп тпга 
дплази услед екпнпмскпг развпја земље. Сам закпн п раду не утише на екпнпмски раст и развпј – пн 
ппсреднп мпже дпвести дп лакщег заппщљаваоа старијих пд 50 гпдина, јер је нпвим прпписима 
укинутп узимаое птпремнине кпд свакпг ппслпдавца – сматра наща сагпвпрница.  

Пна дпдаје да прпцене Републишкпг завпда за статистику гпвпре да пкп 30 пдстп раднп сппспбнпг 
станпвнищтва, пднпснп ппла милипна људи, ради на црнп. У сивпј екпнпмији највище раде млађи пд 30 
кпји имају средоу струшну спрему и старији пд 50 гпдина, кпји су пстали без ппсла, а мпрају да 
прехраоују ппрпдицу.  

Статистика кпја брпјевима слика невеселу ситуацију на тржищту рада гпвпри да највећи брпј 
незаппслених има самп трпгпдищое, пднпснп шетвпрпгпдищое пбразпваое – гптпвп 400.000 пспба без 
радне коижице има самп занатскп пбразпваое. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Hoce-li-Zakon-o-radu-povecati-zaposlenost.sr.html
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Али, на ппсап шека и вище пд 100.000 виспкп пбразпваних пспба – међу оима је највище стпматплпга 
ппщте стпматплпгије, прпфеспра ппщтенарпдне пдбране и друщтвене сампзащтите, истпришара 
уметнпсти, прганизатпра екпнпмскпг ппслпваоа, диплпмираних инжеоера металургије, прпфеспра 
дефектплпгије за пспбе са ппремећајем у ппнащаоу, спциплпга, пплитикплпга и диплпмираних 
инжеоера прераде и пбраде дрвета.  

– Када су у питаоу пспбе са заврщенпм средопм щкплпм, на ппсап најдуже шекају рукпвапци мащина и 
уређаја за прераду пплимера, рукпвапци хемијских уређаја и мащина, текстилци и кпжари, 
васпиташице, геплпзи, рудари и металурзи, ппљппривредни технишари, матуранти гимназије и 
екпнпмски технишари. Дп ппсла тещкп дплазе и женски фризери, израђиваши хемијских прпизвпда, 
хемијскп-технплпщки технишари, аутпелектришари, технишари виспкпградое, технишари нискпградое, 
архитектпнски технишар, инпкпресппденти, културплпщки технишари, матуранти гимназије и наставници 
разредне наставе. У ппсебнп тещкпм пплпжају су лица без пснпвне щкпле и са заврщенпм пснпвнпм 
щкплпм, кпјих има 200.000 на евиденцији – истишу у Наципналнпј служби за заппщљаваое и дпдају да 
прпсешнп трајаое незаппсленпсти изнпси три гпдине и десет месеци. 

Дп ппсла најлакще дплазе тргпвци – пре свега прпдавци, а пптпм екпнпмисти – ппшев пд екпнпмских 
технишара дп диплпмираних екпнпмиста. На ппсап не шекају дугп ни мащински технишари – бравари, 
завариваши, здравствени радници – медицинске сестре, герпнтпдпмаћице и дпктпри медицине и 
фармацеути, угпститељи и текстилци. 

Када су у питаоу пспбе са заврщеним факултетпм, најтраженији су ИТ струшоаци, лекари специјалисти, 
фармацеути, екпнпмисти, правници, прпфеспри немашкпг и енглескпг језика, прпфеспри математике, 
струшоаци за финансије, рашунпвпђе, инжеоери мащинства и грађевине са пдгпварајућим лиценцама. 

У тражена занимаоа спадају и електрптехнишари електрпнике, рашунара, рашунарских мрежа и 
телекпмуникација, технишари мехатрпнике и радници на пбезбеђеоу – технишари пбезбеђеоа. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-se-zaduzuje-35-miliona-evra-dnevno.sr.html 

Србија се задужује 3,5 милипна евра дневнп 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

БЕПГРАД – Србија се пд ппшетка гпдине дп краја јула сваки дан у прпсеку задуживала гптпвп 3,5 
милипна евра, ппдаци су Управе за јавни дуг према кпјима је ппшеткпм августа јавни дуг Србије изнпсип 
20,89 милијарди евра (пкп 63 пдстп БДП-а), али ппаснпсти пд банкрпта нема, тврде екпнпмисти. 

Пбрашун Фискалнпг савета је, међутим другашији, и према тим ппдацима, јавни дуг је већ на крају јуна 
дпстигап 21,2 милијарде евра, пднпснп 66 пдстп БДП-а. 

Закпнске границе и еврппске и дпмаће (ушещће јавнпг дуга пд 60, пднпснп 45 пдстп БДП-а) свакакп су 
пдавнп прпбијене, али екпнпмисти кажу да је да је темпп задуживаоа и даље â€śппднпщљивâ€ť, те 
нема гпвпра да би Србија мпгла банкрптирати. 

Србија није кандидат за банкрпт, рекап је Танјугу екпнпмиста Иван Никплић зашуђен какп је тп питаое 
уппщте наметнутп јавнпсти. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-se-zaduzuje-35-miliona-evra-dnevno.sr.html
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„Меренп уделпм дуга у БДП-у нисмп нищта гпри пд суседних земаља, а у Хрватскпј или Слпвенији, 
рецимп, никп не гпвпри п банкрптству”, прецизира пн. 

Пбјащоава да је сппљни дуг мнпгп битнији ппказатељ пд јавнпг, када је реш п банкрпту, јер се 
задуженпст мери у странпј валути. Шак и ту је, каже, Србија на граници виспке задуженпсти, пднпснп 
задужена је умеренп са уделпм сппљнпг дуга у БДП-у пд пкп 80 пдстп. 

„Питаое банкрпта наметнутп је какп би се лакще прихватиле тещке мере щтедое кпје следе. Шак и 
најнпвије прпцене светских агенција, кпје ппреде земље, кап пптенцијалне кандидате за банкрпт 
навпде БиХ и кап блаже пптенцијалну Хрватску. Србије ту нема”, казап је Никплић. 

Сви у регипну су, према оегпвим решима, маое-вище на истим мукама, а ппсебнп земље бивще СФРЈ. 

Слпвенија, Хрватска, па шак и Црна Гпра су, каже Никплић, далекп задуженије пд Србије и тп у већим 
изнпсима, и у уделу у БДП-у. 

Србија има кпнзервативнији пбрашун јавнпг дуга, рекап је сагпвпрник Танјуга, уз ппаску да ће, кад те 
земље пређу на нащ систем пбрашуна већ у септембру, оихпви ппдаци бити јпщ лпщији. 

Стаое је тещкп, али сви смп у истпм лпнцу. Тп не знаши, с друге стране, да би требалп да се ппущтамп, 
пвај прпблем мпра да се рещава у наредним гпдинама, када ће Србија И даље бележити ппраст јавнпг 
дугаâ€ś, навеп је Никплић. 

Јавни дуг, пбјащоава, расте збпг виспкпг дефицита, кпји ће, према свим прпценама пве гпдине 
изнпсити пкп 8,3 пдстп БДП-а и биће највећи у Еврппи. 

Оегпв кплега Гпран Никплић такпђе сматра да је банкрпт тренутнп далекп пд Србије затп щтп ће, какп 
каже, нпви министар финансија Дущан Вујпвић, мерама щтедое у ребалансу и у бучету за 2015. 
смаоити дефицит дугпрпшнп за пкп два прпцентна ппена. 

„Вујпвић верпватнп иде на тп да кпнсплидација изгледа пнакп какп тп тражи Запад, и у тпм смислу ће се 
у нареднпм бучету и ребалансу смаоити дефицит за два пдстп дугпрпшнп, а мпжда шак и 2,5 пдстп”, 
каже Гпран Никплић. 

Према оегпвим решима, реткп кпја земља је спрпвпдила такп драстишне мере и збпг такве 
радикалнпсти, каже пн, банкрпт није ппција. 

Иван Никплић, с друге стране, указује да такви резпви нису делптвпрни, а рещеое види самп у једнпм - 
дизаоу привреде на нпге. 

„Акп немамп привредну активнпст илузпрнп је гпвприти п смаоиваоу дефицита самп щтедопм. Без 
привреднпг раста, све мере кпје се буду спрпвпдиле, ппгптпву најбплније пппут кресаоа плата пензија 
или 'не дај бпже' ппвећаоа неких нпвих ппреза, неће дати никакав ефекат у смислу смаоиваоа 
дефицита, па ни у смислу заустављаоа раста јавнпг дуга”, закљушипје Иван Никплић. 
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На рад у инпстранствп самп са угпвпрпм 

АУТПРКА: А. Микавица 

Нащи људи мпгу бити сигурни да им права неће бити угрпжена самп акп ппстпји претхпднп дпстављена 

ппнуда странпг ппслпдавца 

У пптрази за ппслпм, или већпм зарадпм, неки си спремни на ризик. Нпвине су пуне вести п хапщеоу 
превараната кпји нуде „сигуран ппсап у инпстранству”, узимају нпвац пд лакпверних, а пд ппсла – 
нищта. 

Недавнп је у Крагујевцу ухапщен С. З. (38), збпг пснпване сумое да је у свпјству председника тампщоег 
удружеоа грађана „Щумадијски цвет”, пд марта дп августа пве гпдине грађанима из разних места 
Србије, за нпвшану надпкнаду пбећавап пдлазак у Нпрвещку ради струшне пбуке и заппслеоа. 

Билп је и мнпгп грубљих приша. Пна из јануара пве гпдине мнпгима јпщ није избледела из сећаоа. Тада 
је у Спшију ухапщенп 37 Срба без папира, нащих грађевинаца, кпјима је „ппслпдавац” пстап дужан, узеп 
им паспще, па их пријавип пплицији. Једва су се вратили кући, захваљујући ппмпћи наще амбасаде. 

Билп је и стравишнијих дпгпдпвщтина нащих дунђера кпји су пдлазили на рад у Русију, а заврщавали кап 
рпбпви у Шешенији. 

Затп из Наципналне службе за заппщљаваое, кпју је држава пвластила да ппсредује у заппщљаваоу 
грађана Србије у инпстранству, указују да нащи људи мпгу бити сигурни да оихпва права неће бити 
угрпжена самп акп ппстпји претхпднп дпстављена ппнуда странпг ппслпдавца. 

Закпнска пбавеза НСЗ је да им пбезбеди најмаое једнак третман пп пснпву рада са држављанима 
земље дпмаћина. 

– Ппсредпваое се пбавља на пснпву пријаве пптребе за заппщљаваоем кпју прима НСЗ пд странпг 
ппслпдавца, у кпјпј пбавезнп навпди какве квалификације и знаоа треба да има радник, али и услпве 
рада и бправка кпје нуди – каже Бпщкп Латкпвић, нашелник пдељеоа за спрпвпђеое међудржавних 
сппразума и накнада у НСЗ. 

– Тп ппдразумева и прецизираое права и пбавезе радника и пквирну висину плате, щтп је ствар 
прегпвпра. 

Пбавеза ппслпдавца је да пптпище угпвпр п раду са кандидатпм на језику државе заппслеоа. На пснпву 
тпг дпкумента заинтереспванп лице ппднпси захтев за дпбијаое радне дпзвпле у кпнзулату те државе у 
Србији, щтп је услпв да дпбије дпзвплу за легалан привремени бправак. 

НСЗ у тпм ппступку мпже и да угпвпри састанак са ппслпдавцем и са пптенцијалним кандидатима кпје 
ппслпдавац изабере, щтп најшещће и шини, такп да је кпнашан пдабир кандидата у пптпунпсти у 
надлежнпсти странпг ппслпдавца. 

– Наведени ппступак је пбавезан и приликпм заппщљаваоа у инпстранству прекп приватних агенција 
кпје имају лиценцу за рад надлежнпг министарства – наглащава Латкпвић. 
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– Нащ држављанин мпже да се заппсли и на свпју иницијативу, укпликп нађе ппслпдавца. Важнп је да 
нащ шпвек зна ппд кпјим услпвима мпже да се заппсли у тпј држави, да ли су му пптребне радна и 
бправищна дпзвпла, щтп је најшещће слушај. Претхпднп закљушени угпвпр п раду са страним 
ппслпдавцем услпв је да дпбије радну и бправищну дпзвплу. Пва врста дпкумената се најшещће дпбија 
у кпнзуларнпм представнищтву државе рада кпје се налази у Бепграду. 

Нащ сагпвпрник наппмиое да НСЗ мпже да ппсредује у заппщљаваоу у свим државама, ппд услпвпм да 
у оима влада стабилнп екпнпмскп и пплитишкп стаое. Пва државна служба нема пбавезу да впди 
евиденцију п брпју нащих држављана кпји су птищли на рад у инпстранствп. 

Ипак, на пснпву дпбијених ппдатака, стише се утисак да је НСЗ пд 2010. гпдине ппсредпвала у мнпгп 
маое слушајева негп щтп би се пшекивалп, а щтп је, најверпватније, ппследица шиоенице да се тим 
ппслпм бави и вище пд 60 регистрпваних приватних агенција за ппсредпваое у заппщљаваоу. 

Такп је у 2010. гпдини НСЗ ппсредпвала у заппщљаваоу 30 нащих медицинара у инпстранству – псам у 
Либији и 22 у Немашкпј. Наредне гпдине у тпј земљи ппсап је дпбилп седам лекара и један мащински 
инжеоер, а 2012. јпщ три лекара специјалиста и 15 медицинских сестара и технишара. 

Пва служба је у 2013. гпдини ппсредпвала у заппщљаваоу прекп границе укупнп 77 нащих грађана. У 
Немашкпј су ппсап дпбила шетири лекара специјалиста и 64 медицинске сестре и технишара. Два лекара 
специјалиста и три медицинске сестре ппсап су дпбили у Либији, један лекар специјалиста у Уганди, а 
три прпфеспрке енглескпг језика заппслиле су се у Јапану. 

У 2014. гпдини се НСЗ из Мађарске пбратила кпмпанија „Чпнспн кпнтрпл интернещенел”, кпја је 
тражила 10 радника за пбраду кпже, а кпнкурс је бип птвпрен дп 8. августа. „Тера интернещенел скул” 
из Јапана тражи једнпг наставника енглескпг језика, кпнкурс траје дп 2. септембра. 

У Наципналнпј служби заппщљаваоа наглащавају да су радници мигранти увек излпжени ризику, пд 
тпга да им се не уплате дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое, дп шестих слушајева да пстану без 
дпгпвпрене зараде. Шак и да буду експлпатисани кап рпбље. 

У Немашку самп сталнп заппслени 
Дпмаће фирме мпгу да щаљу раднике на привремени рад у Немашку самп акп су у сталнпм раднпм 
пднпсу и акп претхпднп птвпре свпје представнищтвп у тпј земљи, решенп је на недавнп пдржанпм 
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 
гарантује 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 здравствена 
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. 

Према сппразуму са Немашкпм, дпзвпле за рад се издају независнп пд ситуације на тржищту, 
максималнп мпже да буде ангажпванп 5.000 радника, а у грађевинарству 1.500. 
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Дпзвпле се издају на перипд дпк трају радпви, а највище на три гпдине, дпк рукпвпдипци мпгу да 
дпбију дпзвплу и на шетири гпдине. Да би фирма мпгла да ппщаље раднике у Немашку, пна тамп најпре 
мпра да птвпри представнищтвп. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Portret-bez-rama-Dusan-Vujovic.sr.html 

Ппртрет без рама: Дущан Вујпвић 

Спасилац српских финансија 

АУТПРКА: Јпвана Рабренпвић 
 
Дущан Вујпвић је шпвек кпји је спреман да ппднесе бес шак два и пп милипна људи збпг тпга щтп ће да 
им смаои плате и пензије. Нпви министар финансија, рпђен је 1951. гпдине у Ппжаревцу. Диплпмирап 
је, магистрирап и дпктприрап на Екпнпмскпм факултету у Бепграду. Ппстдпктпрске студије заврщип је 
на америшкпм универзитету „Беркли”. 
Радип је кап асистент, а пптпм и кап дпцент и ванредни прпфеспр на истпм факултету. Бип је 
дугпгпдищои сарадник Светске банке и рукпвпдип је оеним прпгрампм у Украјини, кап и впдећи 
екпнпмиста те банке за Еврппу и централну Азију. Предаје на некпликп факултета у свету. Гпвпри 
енглески и руски језик. Пжеоен је, птац двпје деце. 
Да је ппстап шувар јавних финансија пре две гпдине мпжда сада не би мпрап да се лати незахвалнпг 
ппсла смаоеоа плата и пензија. Јер, на Бизнис фпруму на Кппапнику 2012. гпдинедпмаћим медијима је 
изјавип: 

„Јавна предузећа мпрају да се ставе на тапет. Унајми прпфесипнални меначмент. Сви расхпди мпрају 
бити јавни и кпнтрплисани да се ташнп види где се трпщи и щта. Акп тп не будемп урадили, пнда ћемп 
мпрати да идемп на мнпгп грубље мере смаоеоа пптрпщое, а тп је птпущтаое људи, маое пензије. 
Мпра да се пређе са линијскпг на прпграмски бучет, да се кпнашнп види щта се ту дещава. Акп 
ппгледате актуелни бучет, пд 1.200 страна, кпје не мпжете ни да прпшитате, ја бих нащап пне кљушне 
делпве кпји су пстали кап дискреципнп правп државе и преиспитап их. Тражип бих пд свих министара 
не самп да кажу где су паре, негп и на щта су пптрпщене. Не бих инсистирап на ущтеди у првпм кпраку, 
али бих пдмах тражип да некп за прве три гпдине каже где ће и кпликп да ущтеди.” 

Пнима кпји сматрају да је неплиберални кпнцепт екпнпмије крив за садащое тещкп стаое сигурнп ће 
пријати оегпв став изнет за Глас Америке такпђе пре две гпдине: 

„Садащоа криза је на ппврщину ппнпвп избацила и легитимисала такпзвану индустријску пплитику 
државе. Тп је била лпща реш двадесет, тридесет гпдина, дпк је неплиберални кпнцепт бип впдећи у 
свету. Данас се ппнпвп легитимисала индустријска пплитика. Америка, Француска, Енглеска и друге 
државе, укљушујући Јапан – кпји је тп увек имап – ппнпвп се враћају индустријскпј пплитици да ппдрже 
пну репрганизацију кпја је неппхпдна да би се изащлп из кризе и да би се ппдстакап раст. Србија такпђе 
тп треба да ради, али такпђе мпра да впди рашуна и п тпме да има пгранишена бучетска средства и 
маневарски прпстпр. У спрпвпђеоу те пплитике пна мпра да ппдржава пнп щтп је ефикаснп, а не фирме 
кпје немају щансу да се ппправе и да се не кпцка са сектприма у кпјима није ппстигнут успех.” 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Portret-bez-rama-Dusan-Vujovic.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Struja-nece-poskupeti-1-septembra.sr.html 

Струја неће ппскупети 1. септембра 

АУТПРКА: Ј. Петрпвић-Стпјанпвић 

Планпм репрганизације пвпг јавнпг предузећа брпј директпра биће препплпвљен са садащоих 600 на 

300 

Електрппривреда Србије није ппднела захтев за ппскупљеое струје Агенцији за енергетику, такп да не 
треба пшекивати да ће струја пд 1. септембра ппскупети, рекап је јуше у сусрету с нпвинарима в. д. 
директпра Електрппривреде Србије Александар Пбрадпвић. 

– Нисмп тражили ппскупљеое. Не планирамп ни да упутимп такав захтев све дпк не буде јаснп са 
кпликим финансијским средствима мпжемп да рашунамп из кредита и дпнација кпји ће нам бити 
пмпгућени накпн дпнатпрске кпнференције, пбјаснип је Пбрадпвић. 

ЕПС ће, пбјаснип је, у прављеоу гпдищоих планпва, али и предлпга за ппскупљеоа струје, укалкулисати 
и ущтеде пд 36 милипна евра. Али, дпдаје, све и да струја ппскупи та кпрекција не мпже рещити 
прпблеме ЕПС-а, нити грађани треба крпз вищу цену килпват-сати да рещавају прпблеме ЕПС-а. Циљ је 
да се смаое дневни губици пд пп 100.000 евра, или гпдищое 36 милипна евра и тп крпз раципналније 
ппслпваое. 

Упитан кпликп је измена тарифнпг система важна за ЕПС и наплату струје, Пбрадпвић је пбјаснип да је 
нпви тарифни систем у надлежнпсти Агенције за енергетику, пцеоујући да ни такп не мпже да се рещи 
прпблем пвпг јавнпг предузећа, јер прпмена тарифнпг система не утише на раст прихпда. 

– ЕПС је ппсле вище пд две и пп гпдине шекаоа, прпщле недеље дпбип зеленп светлп владе да крене у 
кпрппративизацију кпмпаније кпјпм ће се централизпвати функције у пвпм јавнпм предузећу и где ће се 
и први шпвек питати за све. Такп ће се смаоити брпј умнпжених функција, неће бити вище 14 
финансијских директпра, нити, 13 дирекција кап дп сада, већ самп три. И неће мпћи да ради кп щта 
хпће, изришити је Пбрадпвић. 

У плану је да се брпј директпра у целпм ЕПС-у са 600 сведе на 300, брпј сектпра са 60 на 37, кап и да у 
централи ЕПС-а где је сада 500 заппслених, 30 директпра буде маое. Пвде није реш п птпущтаоу 
заппслених, већ п раципнализацији ппсла, каже пн. 

Пн је тп сликпвитп пбјаснип тиме щтп је рекап да ЕПС практишнп вище неће мпћи да има једнпг радника 
за кппаое рупа, другпг за ппвезиваое каблпва, а трећег за затрпаваое рупе, негп ће један шпвек тп 
ради. Ту су највеће ущтеде. Истп такп акп једнпј дирекцији нестану бандере, неће мпрати да се 
расписује јавни тендер за набавку нпвих, акп се зна да у другпј дирекцији већ тпга има на лагеру, кап 
щтп је бип слушај дп сада. 

Пд прпщле недеље дп данас ЕПС је већ централизпвап сектпре за пднпсе с јавнпщћу, ИТ сектпр, 
финансије, али кплике су ту ущтеде Пбрадпвић јуше није мпгап да каже „јер је прпщлп тек пет дана”. 

Упитан кпликп ће нпвпм репрганизацијпм бити вищкпва у ЕПС-у први шпвек јуше није желеп да 
прецизира, пбјащоавајући да се нищта неће радити без разгпвпра са синдикатима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Struja-nece-poskupeti-1-septembra.sr.html
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Да би ЕПС прещап из јавнпг предузећа у акципнарскп друщтвп пптребнп је да влада дпнесе ппсебну 
пдлуку. Пбрадпвић ппдсећа да му в. д. стаое истише дп краја августа, да је кпнкурс за пвп раднп местп 
птвпрен и да се дп сада пријавилп 80 кандидата, щтп је вище негп икада пре. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486801/Rad-od-kuce-po-novom-zakonu-Na-daljinu-ista-prava-kao-u-firmi 

Рад пд куће пп нпвпм закпну: На даљину иста права кап у фирми 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Измеоени Закпн п раду пмпгућава ппслпдавцима да ангажују раднике на даљину или рад пд куће с тим 

да зарада и права такп заппсленпг не смеју бити маоа у пднпсу на пне кпји раде у фирми. 

Кпји пблик рада ће бити угпвпрен првенственп зависи пд тпга кпје ппслпве заппслени треба да пбавља. 

  

Ппслпдавци и надлежни истишу да би пвакп прганизпван рад мпгап да дпнесе низ плакщица и раднику, 

и ппслпдавцу. 

 

Радпм у кући сматра се када је неппхпднп да заппслени има пдређена средства за рад кпја пбезбеђује, 

инсталира и пдржава ппслпдавац у стану заппсленпг. 

 

Укпликп, међутим, ппсап није везан за местп станпваоа заппсленпг или фирму, пднпснп кад заппслени 

ппслпдавцу мпже да дпстави пбављени ппсап, реш је п ппслу на даљину. 

  

Ппмпћник министра за рад Зпран Лазић рекап је за Таоуг да измеоени Закпн п раду пружа мпгућнпст 

рада пд куће и на даљину самп је пптребнп да се радник и ппслпдавац п тпме дпгпвпре. 

  

Притпм, каже, прпписанп је да заппслени кпји ради пд куће и заппслени кпји ради у фирми мпрају 

имати иста права из раднпг пднпса и висину зараде, а изузетак су специфишнпсти кап щтп је тппли 

пбрпк, регрес, плаћаое превпза. 

  

Закпн не предвиђа за кпје ташнп ппслпве се такав рад мпже угпвприти, али су пбласти делпваоа 

щирпке, каже Лазић, а кап пример навеп је ИТ сектпр и генералнп ппслпве везане за рад на кпмпјутеру. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486801/Rad-od-kuce-po-novom-zakonu-Na-daljinu-ista-prava-kao-u-firmi
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Генерални секретар Уније ппслпдаваца Србије Дущан Кпрунпски, пак, сматра да правна регулатива у 

Србији касни за светскпм и да пва клаузула у закпну самп пзванишава фактишкп стаое, пднпснп неš тп 

š тп већ ппстпји и š тп је и дп сада ппстпјалп у примени, али је билп кажоивп. 

  

- Јединп ппбпљš аое је тп š тп неš тп š тп није билп изришитп прпписанп, пппут рада пд куће, неће виš е 

бити каž оивп делп, кап š тп је бирпкратија инспекцијских слуž би у Србији дп сада тумашила ту врсту 

рада - рекап је Кпрунпски за Таоуг. 

  

У ИТ сектпру, каже, пваква прганизација ппсла је већ гпдинама правилп, а рад пд куће мпž е дпнети 

благп финансијскп растерећеое ппслпдаваца - неплаћаоа трпš кпва превпза заппсленпг дп раднпг 

места, š тп је, какп сматра, дп сада била бесмислена накнада. 

“  

Прпграмираое, пдрž аваое презентација и безбеднпсти на Интернету, разни ппслпви у ИТ индустрији, 

мпгу да се прганизују ван прпстприја ппслпдавца” , навеп је Кпрунпски придпдавщи И прпјектпваое у 

грађевинарству, дизајнерске услуге, разне врсте финансијских услуга кап и све врсте ппслпва кпји су дп 

сада мпгли да буду ппверени тзв. сппљним сарадницима. 

 

- Мнпгим струшоацима пваква клаузула ће пдгпварати јер је рад путем Интернета и пд куће мнпгп 

удпбнији пд свакпдневнпг путпваоа на ппсап. Са друге стране, псим смаоених трпщš кпва за превпз 

радника, ппслпдавци ће смаоити квадратуре пптребних ппслпвних прпстпра за пбављаое свпјих 

делатнпсти, š тп би мпглп, у незнатнпј мери, да ппјефтини ппщš те ппслпваое привреде - навеп је 

Кпрунпски. 

  

Први и најппзнатији светски пример пвакве прганизације увели су 90-их гпдина неки пд најппзнатијих 

светских архитектпнских бирпа, пппут бирпа Нпрмана Фпстера кпји је развип три прпстприје на 

разлишитим странама света и заппслени су радили у сменама пд пп псам шаспва, š аљући једни другима 

материјале путем Интернета на даљу разраду. 

 

Такпђе, тимпви кпји се баве разлицитим прпјектима из пбласти кпнсалтинга, прганизују рад пд куће у 

сменама јер такп за најкраће време мпгу услуž ити клијента и бити најкпнкурентнији на трž иš ту. Пва 

пракса је већ присутна у раду кпнсултаната у најразлицитијим пбластима, пбјащоава Кпрунпски. 

 

И власник хрватске Инфпарена Групе Тпмислав Гаваци указап је на ппгпднпсти пдредби Закпна када је 

реш п раду пд куће кпји је већ у примени И у Хрватскпј И у Слпвенији. 

 

Реш је п нпвпм тренду, изузетнп квалитетнпм, ппсебнп у сегменту пптенцијала за заппщљаваое, 

ппгптпвп жена кпје имају ппрпдицу, рекап је Гаваци. 
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- Мпгу вам рећи да смп ми већ щест гпдина у тпм мпделу, радимп пд куће и имамп врлп дпбре 

резултате - рекап је Гаваци, кпји, међутим, наппмиое да је једина мана таквпг рада велика 

аспцијализација људи. 

 

Према закпну, заппслени на даљину или пд куће имају загарантпван расппред раднпг времена, правп 

на пбрашун прекпвременпг рада, накнаду за нпћи рад и кприщћеое гпдищоег пдмпра и пдсуства. 

  

Тп практишнп знаши да рпкпви и кплишина ппсла за заппслене кпји раде на даљину или пд куће, не смеју 

да буду ппстављени такп да радник нема времена за пдмпр у тпку дневнпг рада, недељни и гпдищои 

пдмпр. 

 

Нпвина је и да пвакав угпвпр п раду вище не мпра да буде регистрпван у ппщтини, вех је дпвпљнп да 

ппстпји пријава на пбавезнп спцијалнп псигураое заппсленпг пп пснпву угпвпра. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486790/Vulin-Ostre-kazne-za-neizdavanje-obracunskih-lista 

Вулин: Ощтре казне за неиздаваое пбрашунских листа 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Александар Вулин изјавип је данас да ће 

ппслпдавци бити пщтрп кажоени укпликп раднику не издају пбрашунски лист на пснпву кпјег, судским 

путем, мпже да дпбије неисплаћену зараду. 

Пдбијаое издаваоа пбрашунскпг листића је крщеое Закпна п раду и “ппслпдавци ће за тп бити 

пзбиљнп и пщтрп кажоени” , рекап је Вулин нпвпсадскпм “Дневнику” нагласивщи да се ради на јашаоу 

инспекције рада, кпја ће у таквим слушајевима пдмах реагпвати. 

  

Уппзправајући на тп да се радници се мпрају платити истп такп кап щтп се плаћају дпбављаши, враћају 

кредити, министар је нагласип да држава вище неће дпзвплити да “некп сппнзприще кпнцерт а да му 

радници щтрајкују на улици затп щтп месецима нису примили плату”. 

  

Вулин је дпдап да “сваки ппслпдавац, кпји кпристи радника да ради за оега, мпра да му исплати плату 

а укпликп тп не шини имаће ппсла са инспекцијпм за рад. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486790/Vulin-Ostre-kazne-za-neizdavanje-obracunskih-lista
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Министар је ппдсетип да је та инспекција већ дпбила щира пвлащћеоа и дпдап да ће пна пдмах 

реагпвати а не шекати да се накупи вище неисплаћених плата или да вище месеци радници не дпбијају 

пбрашунски лист. 

  

Вулин је пценип да је пбрашунски лист, кпји је изврщна исправа, “механизам кпји ће знашајнп убрзати 

наплату неисплаћених зарада и права прилика да ппкажемп да смп прганизпвана и пзбиљна држава”, 

наппмиоући да ће верпватнп бити пптребни и разгпвпри са судијама, какп би у тпм ппгледу пни брже 

ппступали. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486765/Tabakovic-Posle-rebalansa-budzeta-nastavak-razgovora-sa-MMF 

Табакпвић: Ппсле ребаланса бучета наставак разгпвпра са ММФ 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Гувернерка Нарпдне банке Србије (НБС) Јпргпванка Табакпвић изјавила је данас да се наставак 

разгпвпра са представницима Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда (ММФ) пшекује на јесен, ппсле усвајаоа 

републишкпг бучета. 

Тај аранжман за нас јесте важан, јер ппзитивнп утише на перцепцију инвеститпра кпји су нам прекп 

пптребни и знаши пптврду кредибилитета екпнпмске пплитике кпју земља впди” , рекла је Табакпвићева 

у интервјуу нпвпсадскпм “Дневнику”. 

  

Пна сматра да ће успех разгпвпра са ММФ-пм п нпвпм аранжману са Србијпм зависити у првпм реду пд 

“држаоа реши и примене мера кпје усвпјимп” , пднпснп пд “наще спремнпсти да ппкажемп да смп, кап 

земља, сппспбни да и ппред великих изазпва мпжемп да впдимп пдгпвпрну и пдрживу фискалну 

пплитику”. 

  

НБС ће, пствариваоем свпјих пснпвних циљева, наставити да дппринпси “пбезбеђиваоу стабилнпсти, 

кап щтп је тп шинила и дп сада” , наглащава гувернерка. 

  

Табакпвићева је пценила да је Влада Србије, усвајаоем вепма важних закпна, ппказала пдлушнпст да 

спрпвпди неппхпдне и дугп пдлагане мере “кпјима ће се избећи ппразни сценарији”. 

“  

Пдавнп смп ‘ дужни кап Гршка’  и сви сценарији зависе пд тпга кпликп пзбиљнп, кап друщтвп, схватамп 

узрпке настанка тпг дуга и какп ћемп га финансирати” , рекла је пна. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486765/Tabakovic-Posle-rebalansa-budzeta-nastavak-razgovora-sa-MMF
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Гувернерка НБС је истакла да ће дпследнпст и истрајнпст у спрпвпђеоу мера фискалне кпнсплидације и 

структурних рефпрми ушинити да не ппнављамп туђе грещке. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486630/Ovo-su-najtrazeniji-poslovi-u-Srbiji-i-oni-koje-niko-nece 

Овп су најтраженији ппслпви у Србији (и пни кпје никп неће) 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

На евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ) тренутнп је 769.340 незаппслених, највище је 

младих, а прпсек шекаоа на ппсап је гптпвп шетири гпдине. 

Најтеже дп ппсла дплазе ппмпћник прелца, крпјаши текстила, ткаши, пбрађиваш кпž же и крзна, а 

најтраженији су виспкппбразпвани, пре свега електрп инжеоери, инжеоери електрпнике И ИТ 

струшоаци. 

 

Дп ппсла тещкп дплазе и квалификпвани за пбласти мащинства и пбраде метала, кап на пример 

сервисни мащš ински технишар, сервисни механишар за ппљппривредне мащš ине, сервисни механишар 

за текстилне мащš ине, металпстругар, рукпвалац ппљппривредних мащš ина, аутплимар, 

аутпмеханишар... 

 

Прпблематишнп је и за пне кпји би радили у пбласти ппљппривреде, прпизвпдое и прераде хране, 

ппсебнп впћарскп-винпградарским технишарима, ппљппривредним технишарима за прпизвпдоу биља... 

 

Тещкп дп ппсла дплазе и технишари дрвппрерађивашке технплпгије, технишари пзелеоаваоа насеља и 

уређеоа предела, технишари узгпја š щума..., али и пни кпји су струшни да раде ппслпве у пбласти 

екпнпмије, права, администрације, ташније дактилпграфи, управни технишари, бирптехнишар, правни 

технишари, правницима (међу кпјима су и пни са ВИ степенпм струшне спреме). 

  

Инпкпресппдент, абаџија, авип-лимар... 

 

У суфицитарна занимаоа спадају и ппмпћни ž женски фризер, израђиваш хемијских прпизвпда, 

хемијскп-технплщпš ки технишар, аутпелектришар, технишар виспкпградое, технишар нискпградое, 

архитектпнски технишар, инпкпресппдент, културплпщš ки технишар, матурант гимназије, наставник 

разредне наставе . 

 

Ппдаци НСЗ ппказују да се за свим тим прпфилима бележи изузетнп слаба пптражž оа, пднпснп у 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486630/Ovo-su-najtrazeniji-poslovi-u-Srbiji-i-oni-koje-niko-nece
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дуž жем временскпм перипду не ппстпје регистрпване пријаве пптребе за заппщš љаваоем пд стране 

ппслпдаваца за тим прпфилима. 

 

Кап изразити пример слабе пптражое спадају прпфили кпји би се мпгли сврстати у групу старих заната, 

међу кпјима су некада пппуларна занимаоа: јпрганчž ија, киš щпбрандž ија, абачија, ппмпћник кплара и 

кплар, пресвлакаш дугмади, бижž утер, башвар, бунардž жија, кптлар-казанчија, снпваш, сараш ћилимар. 

 

Прпщле гпдине, на пример, у Наципналнпј слуž би за заппš љаваое није билп ниједне пријављене 

пптребе за прпфилима кап šтп су ветеринарски лабпрант, кинппператер, агрпекпнпмски технишар, 

ппвртар, пшелар, š щумар, рудар, галванизер, гравер, авип-лимар. 

 

Узимајући у пбзир ппдатке кпјима распплажžе НСЗ п пријављеним пптребама за заппš љаваоем, кап и 

брпјем незаппслених лица кпнкретних пбразпвних прпфила, најлакš е, пднпснп најбрž е дп ппсла дплазе 

и имају највеће щš ансе за заппщš љаваое на трž жищš ту виспкппбразпвани прпфили и тп инž жеоери 

електрптехнике, ИТ струшоаци, инž жеоери електрпнике... 

  

Најтраженији ИТ стручоаци 

 

Такпђе, у сплиднпм пплпжају су и инжеоери маš инства и грађевине са пдгпварајућим лиценцама, 

математишари, наставници страних језика, лекари с пдгпварајућим специјализацијама (анестезиплпзи, 

кардиплпзи, пфталмплпзи, гинекплпзи...), диплпмирани фармацеути, струшоаци за финансије - 

рашунпвпђе. 

 

Када су у питаоу прпфили нижž ег нивпа пбразпваоа, најлакщšе дплазе дп ппсла пператери на 

такпзваним ЦНЦ мащš инама, завариваши, аутптрпнишари/мехатрпнишари, коигпвпђе, рашунпвпђе, 

занимаоа у пбласти неге старих и здравствене негпватељице, медицинске сестре-специјалиста 

инструментираоа и кпзметишари, кувари, електрптехнишари електрпнике, рашунара, рашунарских 

мрежžа и телекпмуникација, технишари за биптехнплпгију, за кпмпјутерскп управљаое, радници на 

пбезбеђеоу (технишари пбезбеђеоа). 

 

У највећем брпју слушајева првенствени услпв за оихпвп заппщš љаваое је пдгпварајуће раднп 

искуствп. 

 

Директпр НСЗ Зпран Мартинпвић рекап је Таоугу да је прпсешан брпј гпдина кпји незаппслени прпведу 

шекајући на заппслеое негде пкп 3 гпдине и 10 месеци. 

Иакп је тренутнп на евиденцији службе маое незаппслених негп щтп их је на пример билп у априлу 

2012. гпдине, Мартинпвић указује да је прпблематишна неппвпљна старпсна структура незаппслених. 
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- Пд укупнпг брпја незаппслених, наиме, 202.000 су млађи пд 30 гпдина, дпк старијих пд 50 гпдина има 

пкп 200.000. Пкп 32 пдстп незаппслених шине пспбе кпје имају први или други степен струшне спреме, 

пднпснп пни кпји су пплуквалификпвани или без икаквих квалификација - наппменуп је Мартинпвић и 

дпдап да нещтп вище пд пплпвине, 54 пдстп, шине пспбе са средопм струшнпм спремнпм. 

Стппа незаппсленпсти младих између 15 и 24 гпдине је 50 пдстп, дпк је мали брпј пних кпји су на 

евиденцији незаппслених са виспким пбразпваоем. 

 

Стппа незаппсленпсти младих у Србији је знатнп вища у пднпсу на прпсек земаља ЕУ где се, иакп пна 

изнпси пкп 23 пдстп, сматра вепма виспкпм. 

 

- Акп се у земљама ЕУ тп сматра јакп виспким стпппм, пнда мпжете мислити кпликп је незаппсленпст 

младих у Србији алармантна - навеп је пн. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486598/Uskoro-konkurs-za-strateske-partnere-RTBa-Bor 

Ускпрп кпнкурс за стратещке партнере РТБ-а Бпр 

У другпј пплпвини августа биће расписан тендер за рударске кпмпаније кпје жž еле да стекну већинскп 

правп на експлпатацију три рудна лежž ищš та кпја су сада у саставу  

Тп су рудна тела "Церпвп примарнп" у Руднику бакра Бпр, великп ппдземнп леž иšте "Бпрска река" и 

рудник злата "Цпка Марин" у Мајданпеку. 

 

Генерални директпр РТБ-а Бпр Благпје Спаскпвски кажž е за Таоуг да ће се прегпварати са великим 

страним кпмпанијама, али за сада није жž елеп да прецизира п кпјим се ташнп кпмпанијама ради. 

 

- Какп је већ рекап премијер Србије Александар Вушић тпкпм недавне ппсете РТБ-у Бпр, пп изласку из 

реструктурираоа кпмбинат бакра пстаје у већинскпм влащниš тву држž аве. Дуг РТБ-а биће кпнвертпван 

у капитал држž аве, а за кпмерцијалне ппверипце наћи це се најбпље реš щеое за враћаое дуга - рекап 

је пн. 

 

Рудна леž жищš та "Бпрска река", "Церпвп" и "Цпка Марин" биће ппнуђени на тендеру у већинскп 

власнищš твп да би их купац снабдевап кпнцентратпм. 

 

- У игри су велике кпмпаније са свпјим капиталпм. Пптенцијални купац пвих лежž щиšта, кпја би била 

ппнуђена на прпдају кап ппсебна правна лица, имаће управљашки пакет и већинскп власниš щтвп, дпк 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/486598/Uskoro-konkurs-za-strateske-partnere-RTBa-Bor
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ће деп акција имати РТБ, пднпснп дрž жава Србија - наглаš щава Спаскпвски и дпдаје да ће укупна 

улагаоа изнпсити 230 милипна дплара, пп 100 милипна дплара за Бпрску реку и Церпвп и 30 милипна 

дплара за Цпка Марин. 

 

Пд 17. јула када је РТБ Бпр ппсетип премијер Србије Александар Вушић радпви на нпвпј тппипници и 

фабрици сумппрне киселине су убрзани, на градилщиš ту је свакпдневнп 500 радника дпмаћих и 

страних кпмпанија, ради се у све три смене, какп би план да заврšщетак радпва буде 23. децембар, бип 

пстварен. 

 

- Уз изградоу нпвпг ппстрпјеоа, из сппствених средстава пбезбедили смп милипн и пп евра за 

средиваое старих кпнвертпра. Пни су спремни и сада се надпградују и ппстављају се такпзваои 

примарни хватаци гаса, кпји це прихватати примарни сумппр дипксид и пдвпдити га у нпву фабрику 

сумппрне киселине - дпдап је Спаскпвски. 

 

- Најзнашајније је да ће престати трпваое градана Бпра, да це небп изнад града ппнпвп бити шистп и да 

це млади људи и деца удистаи ваздух какав је на Кппапнику, Старпј планини или на Авали - закљушип је 

Спаскпвски. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-obracunski-listic-radnicke-zarade-postaje-menica 

Вулин: Обрашунски листић раднишке зараде ппстаје меница 

АУТПРКА: Љубинка Малещевић 
Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашку и спцијалну пплитику пбухвата шитав живпт у Србији, пд 
мпмента када се дете рпди дп пензије. Онп је деп свакпдневнпг живпта заппслених, незаппслених, 
пензипнера, ппрпдица, спцијалнп угрпжених, деце… 

 Управп збпг тпга щтп је тпликп щирпкп, пнп не мпже да испуни све щтп се пд оега пшекује и тражи. 
Једнпставнп, држава не мпже да рещи све прпблеме – каже у разгпвпру за “Дневник” Александар 
Вулин, кпји је на шелу тпг министарства. 

– Пнп щтп мпжемп, ми и шинимп, јер Србија, ма кпликп се тп мпжда не види, издваја дпста нпвца за 
спцијалну ппмпћ и пп тпме је заправп спцијална. Наще надпкнаде су међу вищима у пкружеоу, али се 
увек мпже ппставити питаое да ли пне пдлазе у праве руке, да ли је некп пстап ускраћен и да ли је 
свака пд тих надпкнада испунила циљ, пднпснп пнп збпг шега се даје – пбјащоава Вулин. 

Значи ли тп да се мпра направити другачијапрерасппдела спцијалне и друге ппмпћи  и дали је тп м
пгуће без спцијалних карата, кпје севећ гпдинама најављују али јпш нису угледале светлпст дана? 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-obracunski-listic-radnicke-zarade-postaje-menica
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– Прптеклих 100 дана ппкренули смп мнпга питаоа у тпм правцу и дирнули у мнпга “псиоа гнезда”, 
ппшев пд злпупптребе старих у илегалним приватним дпмпвима, пд даваоа спцијалне ппмпћи раднп 
сппспбним, па дп преиспитиваоа дешјих  и рпдитељских дпдатака, накнада ппрпдиљама… Свуда има 
мнпгп злпупптреба, јер се у пвпј држави гпдинама не кпнтрплище на щта и кпме дајемп нпвац. 
Једнпставнп, нпвац се расипап без кпнтрпле. 

Ма кпликп бенигнп изгледап Закпн п финансијскпј ппдрщци ппрпдици, и ту има прпблема, јер се крпз 
оега исплаћује 50 милијарди динара, али пн ипак не пбухвате све пне кпје би требалп. Дп краја гпдине 
предвиђенп је и дпнпщеое закпна п бпрашкп инвалидскпј защтити, и мнпги оиме неће бити 
пдущевљени јер ће се тек пнда кпнашнп пдредити кп је бип бпрац а кп није, кп треба а кп не да има 
бпрашку защтиту и дпдатак. Мнпги ће пстати без права на пснпву бпрашких привилегија, дпк ће их 
дпбити пни кпји заслужују, а мпжда дп сада нису имали. 

Мпрамп дпнети мнпгп закпна из скпрп свих пбласти да бисмп знали где се трпщи нпвац, да бисмп 
кпнтрплисали пнп щтп држава даје и щтп вище били на услузи пнима кпјима је ппмпћ заиста пптребна. 
Збпг тпга су нам и те спцијалне карте вепма важне. Али биће нам пптребнп пкп три гпдине да их 
урадимп какп треба, да пне буде такве да на пснпву оих и пва и све будуће власти раде щтп праведније 
а ппмпћ дпбију самп пни кпјима је пптребна и кпји је заслужују. 

Прпцеоује се да је сваки пети прималац спцијалне или материјалне ппмпћи раднп сппспбан те да б
ипни, кап штп је пракса у мнпгим еврппским државама, ипак нештп мпгли и да раде какп би барем
делимичнп узвратили држави пнп штп дпбијају? 
– Већ смп Влади предлпжили дпнпщеое уредбе п раднпј активацији кприсника спцијалне ппмпћи. Акп 
некп прима спцијалну ппмпћ а раднп је сппспбан, пн мпра да се пдазпве на ппзив лпкалне сампуправе 
и ради пнп щтп се пд оега затражи. Имали смп ппплаве и мпрали смп да зпвемп грађане у ппмпћ, али 
мпгли су и сами раднп сппспбни кпјима држава ппмаже да се јаве и да прискпше пнда када је тещкп. 
Нису, али тп такп вище не иде. 

Затим, мпрамп са Наципналнпм службпм за заппщљаваое дефинисати кпликп је ташнп људи на 
евиденцији, дакле кпји су заиста незаппслени и щта знаши “тражим ппсап”, пднпснп какп се тп дпказује. 
Мпра се ппставити питаое да ли пдбијаое ппнуде преквалификације или дпквалификације и слишнп 
представља активнп тражеое ппсла или не. Мпрамп прецизније видети и кп пвде стварнп тражи ппсап 
и кпме пн треба, кпме треба спцијална ппмпћ, а кп тп правп пстварује и при тпме ради, кп уппщте неће 
да ради а итекакп би мпгап… Тп је щума крпз кпју мпрамп да се прпбијемп, али за тп и самп тржищте 
рада мпра бити сређенп и уређенп. 

Дпнпшеое измена Закпна п раду и Закпна п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу пратип је прекидс
пцијалнпг дијалпга и  кпд предлагаоа пба закпнска акта држава је, без синдиката, пдлучивала псуд
бини заппслених и будућих пензипнера. Зар је мпралп бити такп? 
  

– Нисмп се ми ни свађали, ни били пжушени ни пгпршени. Максималнп сам се трудип да сашувам 
спцијални дијалпг и пн ће се наставити, јер живпт не мпже да стане затп щтп су дпнета самп два закпна. 
Тп је бука и бес. Улпга државе би мпрала да буде нека врста ппсредника између ппслпдаваца и 
радника, пднпснп синдиката и удружеоа ппслпдаваца. Нажалпст, ппщтп пни нису мпгли да дпнесу 
нищта сами, пнда смп ми мпрали преузети пдгпвпрнпст за битне рефпрмске закпне. Тп смп и урадили. 

Измене Закпна п раду су биле изузетнп важне за пву државу, јер је пн ппстап нека врста симбпла и 
гаранта пплитике Владе да ће испунити пнп щтп је пбећала. Билп би лпгишнп да су и синдикати тп 
разумели па признали да се мпже дпнети и најспцијалистишкији закпн на свету, али акп се пн буде 
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примеоивап у празним халама - пд тпга нема нищта. Нема раднишких права без рада, нема 
синдикалних права без рада, без кплектива, ппсла... С друге стране, када се ппгледа највећи брпј 
сущтинских сукпба између нас и синдиката, у фпкусу и нису била раднишка права већ неке оихпве 
привилегије и нищта другп. 

Да ли је све тп заправп изазвалп пплитизацију пднпса синдиката и државе пд кпје радници немајун
икакве кпристи? 
– Управп такп. Синдикати су изащли са пришпм п генералнпм щтрајку и тиме нищта нису ппмпгли 
радницима, ппгптпвп щтп се највећи деп тпг сукпба пднпсип управп на заппслене у јавним 
предузећима, пднпснп администрацији и државнпј управи, кпји су и пвакп - није ми драгп щтп мпрам тп 
да кажем али је истина - вище защтићени пд радника у приватнпм сектпру. Ту има синдиката за разлику 
пд приватнпг сектпра где их нема, и затп радник из приватнпг сектпра и неће дпћи на генерални щтрајк 
нити ће разумети защтп се пни щтп имају вище и щтп су бпље защтићени - буне. 

Синдикати замерају да се неке пдредбе закпна, кап штп је минули рад, пднпсе самп на раднике упр
иватнпм сектпру али не и пне у државнпј администрацији. Да ли је тп тачнп? 
– И јесте и није. Мпгли смп пптпунп укинути минули рад да би сви били једнаки, али тп не би билп 
дпбрп. Успели смп да сашувамп барем нещтп пд минулпг рада. Минули рад је, вплели ми тп или не, 
категприја кпја вище нигде не ппстпји, затп щтп ппслпдавац плаћа искуствп кпје му је кприснп и 
пптребнп а не пнп щтп је радник радип пре тпга у некпм другпм предузећу. Ппслпдавац са радникпм 
дпгпвара изнпс надпканаде, а щта где приказује тп је друга ствар. 

У државним интитуцијама  тренутнп та пдредба п минулпм раду не важи, јер пни имају ппсебне закпне 
кпје уређују оихпв статус, али је у скупщтинскпј прпцедуру измена управп тих аката какп би се пни 
прилагпдили измеоенпм Закпну п раду. Тп знаши да ће и за оих важити исти пбрашун минулпг рада. 
Дакле, и оима ће се пбрашунавати минули рад самп кпд ппследоег ппслпдавца, пднпснп у државнпј 
служби, а пнп щтп су пре радили неће им бити пбрашунаванп. Лишнп сам ппгпђен тпм пдредбпм, јер пд 
18 гпдина стажа самп две сам у државним службама а пре тпга сам радип у приватним предузећима и 
тп ми се не рашуна. 

Правни стручоаци кажу да је сама идеја да пбрачунски лист буде извршна исправа дпбрп замишље
нп,али да је практичнп неизвпдљивп, јер даље све зависи пд суда. С пбзирпм на велика кашоеоа уп
равпсуђу, да ли тп правп радника самп дпбрп звучи а ништа у кпнкретнпм случају пднпснп наплат
ине значи? 
– Не мпжемп ми нищта да не радимп самп затп щтп су нам судпви сппри. Пвп јесте механизам кпји ће 
знашајнп убрзати наплату неисплаћених зарада и права прилика да ппкажемп да смп прганизпвана и 
пзбиљна држава. Али верпватнп ћемп мпрати да разгпварамп и са судијама какп би пни брже 
ппступали. Инаше, ствар је крајое једнпставна: са пбрашунским листићем, за кпји смп већ првпг дана 
урадили правилник какп треба да изгледа, радник пдмах иде на суд. 

Дакле, радник већ у изврщнпм ппступку, без впђеоа судскпг сппра, ппказује пбрашунски листић и пп 
судскпм налпгу дпбија свпју неисплаћену зараду. Тиме заправп пбрашунски листић зарада има свпјствп 
менице. Нема вище рпшищта, нема адвпката, суд пдмах прпвера са ппслпдавцем да ли је пбрашунска 
исправа ташна. И пнпг тренутка када се у тп увери, издаје рещеое и радник са тпм „меницпм” стаје у ред 
првпг ппверипца. 

Пнп щтп је једина мана тпга нису судпви већ тп да се мпже дпгпдити да ппслпдавац на рашуну 
једнпставнп нема нпвца. У тпм слушају радник не мпже да наплати дугпваоа пднпснп неисплаћене 
плате. 
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Јавили су се неки радници кпјима су газде пдмах пп ступаоу на снагу пвих измена Закпна п радунаја
виле  да им неће давати пбрачунски лист да не мпгу да иду у суд. Шта у таквим случајевима? 
– Тп је крщеое закпна и ппслпдавци ће за тп бити пзбиљнп и пщтрп кажоени. Збпг тпга смп радили, а 
радићемп јпщ вище, на јашаоу инспекције рада кпја ће у таквим слушајевима пдмах реагпвати. Радници 
се мпрају платити истп кап щтп се плаћају дпбављаши, враћају кредити, купују аутпмпбили… Нећемп 
вище да дпзпвплимп да некп сппнзприще кпнцерт, а да му радници щтрајкују на улици затп щтп 
месецима нису примили плату. Једнпставнп, сваки ппслпдавац кпји кпристи радника да ради за оега 
мпра да му исплати плату, а укпликп тп не шини, имаће ппсла са инспекцијпм за рад. Ппдсетићу да је та 
инспекција већ сада дпбила щира пвлащћеоа и да ће пдмах реагпвати а не шекати да се накупи вище 
неисплаћених плата или да вище месеци радници не дпбијају пбрашунски лист. 

У пвпм тренутку имамп изједначен брпј пензипнера и заппслених. Шта треба учинити да би се ст
вприлареална претппставка за пдрживпст пензипнпг система? 
– Без раста привреде нищта није мпгуће. Закпн п раду јесте важан, кап и измеоен Закпн п ПИП, али тп 
није дпвпљнп. Нису дпвпљни ни закпни п приватизацији, стешају... Нама треба нпвп заппщљаваое, шак и 
да дајемп субвенције свима кпји хпће да инвестирају у Србији, да развијају предузећа кпја ће радити и 
примати раднике. Мпрамп шинити све да дпђе дп ппвећаоа заппслених. Имамп 1,7 милипна 
пензипнера и да бисмп испунили еврппска правила, према кпјима је пднпс три заппслена на једнпг 
пензипнера, прпста математика гпвпри да бисмп требали да имамп 5,1 милипна заппслених. У земљи 
са 7 милипна станпвника у кпјпј ни нема тпликп раднп сппспбних, тп једнпставнп није ни мпгуће. Затп се 
бпримп какп знамп, мпжемп и умемп, али акп реализујемп збир свих пптребних мера - успећемп. 
Пднпс неће бити кап еврппски, али ће дпвести дп пдрживпсти пензипнпг ситема. 

  

Мпрају се изједнашити услпви пензипнисаоа жена и мущкараца 
Дпк с једне стране држава најављује ппвећаое права радницама, какп у ппгледу ппрпдиљскпг,труд
ничкпг, рада ппд ппсебним услпвима.., с друге су стране усвпјене измене Закпна п ПИО директнпппг
пдиле самп жене, јер су оима измеоени услпви за пдлазак у пензију и ппвећане гпдине живпта капу
слпв пензипнисаоа? 
– Дп уједнашаваоа услпва за пензипнисаое жена и мущкараца мпралп је дпћи, тп је ппщти светски 
тренд и тп нисмп мпгли избећи. Трудили смп се да тп буде ппстепенп, па ће тек 2032. гпдине жене са 65 
гпдина ићи у пензију  и тек тада ће се изједнашити пп гпдинама живпта са мущкарцима. Пставили смп да 
мајке трпје деце дпбијају две гпдине ппсебнпг стажа и јпщ смп дпдали да се за једнп дете дпбија ппла а 
за двпје гпдину дана. 

Впдили смп рашуна п пплпжају жена,  јер дпбрп сви знамп да пне имају два радна времена на ппслу и 
кпд куће, али пвп смп једнпставнп мпрали да урадимп. Данас је свака трећа пензија у Србији 
превремена и тп се вище не мпже издржати. Збпг тпга смп мпрали кренути са резаоем свега щтп се 
резати мпже, а за ппшетак смп пдмах укинули бенефицирани стаж за мнпге кпјима пн реалнп никада 
није ни требап да се рашуна. 

 

 

 
 


