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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:510038-Sezonci-vise-ne-rade-na-crno 

Sezonci više ne rade na crno 
D. M. - Z. R.   

Prema anketi o radnoj snazi, nezaposlenost u julu smanjena za 3,8 odsto u odnosu na lane. Za 

tri meseca u Srbiji otvoreno 42.598 radnih mesta 

SEZONSKI poslovi više ne mogu da se rade na crno. Većina beraĉa i graĊevinara, koji preko leta 
obavljaju povremene poslove, legalno su prijavljeni. To pokazuje i zvaniĉna statistika, po kojoj je 
stopa nezaposlenosti u Srbiji u drugom tromeseĉju bila 20,3 odsto. Prema Anketi o radnoj snazi, 
nezaposlenost je smanjena za 3,8 procenta u odnosu na april 2013. godine, a za 0,5 procenata u 
prva tri meseca. U prvoj polovini godine prisutan je pad nezaposlenosti u odnosu na isti period 
lane. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509866-Kompanije-iz-istocne-Azije-zainteresovane-za-

tekstilne-firme-u-Srbiji 

Kompanije iz istočne Azije zainteresovane za 
tekstilne firme u Srbiji  

Z. R.  

MeĊu 502 preduzeća koje je Agencija za privatizaciju ponudila na prodaju ima i sedam nekadašnjih 
tekstilnih giganata  

MEĐU 502 preduzeća koje je Agencija za privatizaciju ponudila na prodaju ima i sedam nekadašnjih 
tekstilnih giganata. Za zaposlene u njima ohrabrujuće su najave koje ovih dana stiţu iz Kine, da su 
njihove kompanije zainteresovane za srpska preduzeća u ovoj oblasti. Kupce ĉekaju „Rudnik“ iz 
Gornjeg Milanovca, „Prvi maj“ iz Pirota, kruševaĉka „Zvezda“, ivanjiĉki „Javor“, Industrija obuće 
Beograd“, somborski „Boreli“ i „Jumko“ iz Vranja. 

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da bi pokretanje 
proizvodnje u ovim fabrikama bilo veoma znaĉajno za obnovu industrije u Srbiji. 

- Po ukupnom efektu, investicija u ove fabrike mogla bi se meriti sa „Fijatom“ - kaţe profesor 
Savić. - Najvaţnije je što bi se uposlila domaća radna snaga i to uglavnom ţenska, koja je lider u 
nezaposlenosti. Znaĉajan momenat je i što se pogoni tih preduzeća uglavnom nalaze u 
nerazvijenim podruĉjima iz kojih se trenutno ljudi iseljavaju, tako da bi investicije u ove delove 
zemlje bile višestruko korisne. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:510038-Sezonci-vise-ne-rade-na-crno
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509866-Kompanije-iz-istocne-Azije-zainteresovane-za-tekstilne-firme-u-Srbiji
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509866-Kompanije-iz-istocne-Azije-zainteresovane-za-tekstilne-firme-u-Srbiji
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ZAPOŠLjAVAJU ŢENE MILORAD Vasiljević kaţe da je ĉinjenica da su proseĉne plate u ovoj oblasti, 
oko 30.000 dinara, male, ali napominje da bi i takva primanja bila veoma znaĉajna za mnoge ţene 
u unutrašnjosti koje danas nemaju šanse da se zaposle. 

Profesor Savić podseća da je tekstilna industrija šezdesetih godina bila jedna od industrijskih grana 
ĉiji je izvoz bio višestruko veći od uvoza, i to bez ikakve drţavne pomoći: 

- Osim toga, tekstilna industrija je bila lider u zapošljavanju. Naše fabrike su bile pouzdani 
partneri, ali su zbog sankcija devedesetih godina i ogromne konkurencije iz Kine izgubile 
tradicionalna trţišta. Uprkos svemu, Srbija je i danas poznata kao zemlja koja ima kadrove u ovoj 
oblasti, ali je za Kineze verovatno u ovom trenutku još vaţnija blizina EU. Motiv za ulaganje u našoj 
zemlji je da preko Srbije mogu da uĊu na trţište EU. 

Milorad Vasiljević, sekretar Udruţenja za industriju tekstila, odeće, koţe i obuće u PKS, smatra da 
se u ovoj oblasti mogu povećati i broj zaposlenih i izvoz: 

- Najveći izvoznici u Rusiju su trenutno preduzeća „Sintelon“ i „Vali“ iz Valjeva, oba iz tekstilne 
industrije. U ovoj delatnosti nisu potrebna velika ulaganja, jer na jednoj mašini, koja moţe da se 
kupi i za 1.000 evra, moţe da radi jedan ĉovek. Veliki broj nezaposlenih bi mogao da naĊe mesto 
ako iskoristimo trenutnu poziciju prema Rusiji, ali i zainteresovane investitore iz Kine, Nemaĉke i 
Italije. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509922-Poslodavci-ne-daju-povisicu 

Poslodavci ne daju povišicu 
J. Ţ. S.   

Na Socijalno-ekonomskom savetu nisu usaglašeni stavovi o najniţoj ceni rada. Ako u nedelju ne 

bude dogovora sindikata i „gazda“, u ponedeljak o iznosu „minimalca” odlučuje Vlada 

 
SAGLASNOST o povećanju minimalne cene rada nije postignuta na današnjoj sednici Socijalno-
ekonomskog saveta, a dogovoreno je da se sednica sa istim dnevnim redom nastavi u nedelju, s 
obzirom na to da je 15. septembar poslednji rok do kada se SES mora usaglasiti o iznosu. 
 

Do sledećeg sastanka radna grupa trebalo bi da radi na još nekim detaljima. Ministar rada 
Aleksandar Vulin naglasio je da SES odluku donosi konsenzusom i da je dovoljno da samo jedan ĉlan 
kaţe da nije zadovoljan i odluka neće biti doneta. 
- Sindikati su traţili novu cenu rada, taĉnije 137,9 dinara, a poslodavci da ona ni na koji naĉin ne 
bude promenjena. Drţava je saslušala i jedne i druge, hoćemo da nastavimo da radimo i da naĊemo 
rešenje. Oĉigledno nećemo moći da zadovoljimo sve, i jednu i drugu stranu, ali to je uloga drţave u 
ovom dijalogu i mi vodimo raĉuna da bi to bilo odrţivo - rekao je Vulin. 
On je objasnio da su se sindikati pozivali na ĉlan 112, ne uzimajući u obzir još neke parametre kao 
što su kretanje zaposlenosti, a da u raĉunicu nije ušla ni produktivnost. 
- Minimalna zarada ne mora da ima nikakve veze sa minimalnom cenom rada, jer minimalna zarada 
je socijalna kategorija kojom mi štitimo najsiromašnije da ne prime manje, a minimalna cena rada 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509922-Poslodavci-ne-daju-povisicu


4 

 

je ekonomska kategorija - istakao je Vulin. - Drţava brine kako da obezbedi da najsiromašniji radi 
ipak za pristojnu zaradu, i da ona ne padne ispod granice siromaštva. 
U UGS Nezavisnost kaţu da su poslodavci i predstavnici Vlade samo saslušali predlog sindikata i da 
nikakav iznos nisu ponudili. 
- Oni moraju nešto da ponude da bismo mi imali šta da prihvatimo - kaţu u sindikatu. 
Ukoliko SES ne donese odluku o minimalnoj ceni rada, onda će odluku o tome doneti Vlada Srbije i 
to već u ponedeljak. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494760/Penzioneri-protiv-umanjenja-penzija-razmisljaju-o-protestu 

Penzioneri protiv umanjenja penzija, razmišljaju o 
protestu 

Tanjug  

Izvršni odbor Udruţenja penzionera grada Jagodine, koje ima oko 1.500 ĉlanova, protivi se 

umanjenju penzija i razmišlja o javnom protestu. 

- Izvršni odbor je jednoglasno izrazio protivljenje umanjenju penzija koje najavljuju ministri i 

premijer Aleksandar Vuĉić - izjavio je danas predsednik Udruţenja Slobodan Nikolić. 

 

Ovakvim medijsko, propagandno psihološkim ratom pokašava se, da se unese razdor medju 

penzionerima, ocenio je Nikolić. 

  

- Podsećam, da Udruţenje penzionera Srbije ima 1,7 miliona ĉlanova, preko 90 odsto ima penzije 

ispod 40.000 dinara. Od tih i takvih penzija penzioneri izdrţavaju decu i unuke, ĉuvaju socijalni mir 

u drţavi, redovnim plaćanjem raĉuna pune budţete gradova, opština i republike - rekao je Nikolić 

novinarima. 

  

DoĊe li do smanjenja penzija, neće biti urednog plaćanja daţbina i poreza, ocenio je on. 

  

- Za sada smo odustali od javnog protesta, dok se ne vide konkretne mere i akcije Vlade i premijera 

Vuĉića - rekao je Nikolić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/494760/Penzioneri-protiv-umanjenja-penzija-razmisljaju-o-protestu
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Penzija nije socijalna kategorija, već ustavno pravno steĉena radom i penzioneri će podrţati one 

stranke u zemlji, koje se bore za prava penzionera u pralamentu, zakljuĉio je Nikolić. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-protiv-majstora-stecajeva.sr.html 

Закон против мајстора стечајева 

Привредницима који не измире дуговања предузећа која су гурнули у блокаду, држава ће 

забранити оснивање нових фирми 

Беспарица најчешће није разлог гурања фирме у блокаду 

У прошлој години у Србији је пословало 115.613 привредних друштава. Више од четвртине од 
укупног броја чине фирме које немају запосленe. Ништа необично, тврде упућени, кад 
предузећа у којима је власник једини запослен раде по закону и добрим пословним обичајима. 

Aли, такве фирме често се оснивају да би се избегле обавезе према пословним партнерима и 
држави или, у још горем случају, „опрале паре”. Трећи разлог је, кажу пословни људи који се 
држе закона и пословног морала, извлачење из нагомиланих дугова без казне. 

Презадужена фирма се намерно гурне у стечај, а претходно се све што је у њој вредно 
пренесе на ново предузеће. По правилу без запослених. 

Како „Политика” сазнаје, држава се спрема да стане на пут и оваквим преварама законом о 
привременом ограничавању права на обављање пословања и регистровање привредне 
делатности. 

Док не измире дуговања предузећа која су довели у блокаду, овај пропис ће забранити 
њиховим власницима да оснују нову фирму.  
Исто ограничење важиће и за оне којима је суд изрекао меру ограничења пословања. 
– Доношењем овог закона биће основан регистар са подацима из казнених евиденција МУП-а, 
судова и других државних органа – каже Звонко Обрадовић, директор Агенције за привредне 
регистре. 

– На основу тих података, Агенција ће имати увид у пословну историју лица која поднесу захтев 
за оснивање новог правног лица. Ограничење права на оснивање нове фирме биће 
привременог карактера и трајаће док важи забрана или казна.  

Предлог текста будућег закона утврдила је радна група, састављена од стручњака АПР, 
Министарства унутрашњих послова, Народне банке, Министарства привреде и десетак других 
институција. 

Према Обрадовићевим речима, на Министарству привреде је да званично предложи овај закон. 
У његовој надлежности је да утврди нацрт, затим следи јавна расправа, а потом се предлог 
доставља влади на усвајање, па пред посланике у Скупштини. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zakon-protiv-majstora-stecajeva.sr.html
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Доношење закона о привременом ограничавању права на обављање пословања до сада је 
више пута најављивано, али су га честе промене надлежних министара одлагале. Ако 
предвиђена процедура буде ишла према очекивању, Скупштина би овај пропис могла да усвоји 
до краја године. 

Драгољуб Рајић, консултант Мреже за пословну подршку, каже да пословна заједница одавно 
очекује усвајање регистра „оних који оснивају нове фирме да би замели траг старим 
дуговањима”. 

– Неопходна је сарадња више државних органа да би се стало на пут оваквим преварантима – 
указује Рајић. 

– На основу финансијских извештаја, који се без казне „фризирају”, то често није могуће. 
Закон мора да се односи и на повезана лица, јер исти људи фирму региструју и на име свог 
партнера. Не треба ништа измишљати. Треба копирати швајцарске и немачке прописе који су 
сузбили такву појаву. 

Закон о забрани пословања до измирења дугова или другачије речено „регистар 
дисквалификованих лица” већ подавно постоји у Македонији. У њему су подаци особа чије су 
фирме у блокади и њима је забрањено оснивање нових предузећа док год им је постојеће 
блокирано. У македонском регистру воде се и подаци оних којима је суд изрекао неку меру 
забране обављања одређене делатности. 

Македонски „регистар дисквалификованих” послужио је сврси. За месец дана од почетка 
примене дисквалификовано је око 40.000 особа. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Honorarci-mogu-da-dokupe-staz.sr.html 

Хонорарци могу да докупе стаж 

Чланови новинарских, естрадних, спортских и других удружења могу уз доказе да уплате 

доприносе за године када су се бавили тим пословима 

Вишегодишњи чланови фолклорних друштава могли би да „купе” коју годину стажа (Фото А. 

Васиљевић) 

Чланови разних удружења – новинарских, културно-уметничких, спортских, естрадних... могу 
себи и по новом закону о пензијском и инвалидском осигурању, који ступа на снагу 1. јануара 
2015. године, да уплате стаж за време хонорарног рада. Услов је да је тај рад „пратило” 
чланство у неком од удружења самосталних делатности, потврђују у ПИО фонду. 

С обзиром на то да су се од најаве примене новог закона о пензијама појавиле недоумице ко 
заправо има право на ретроактивни откуп стажа, у ПИО објашњавају да чланови ових 
удружења, дакле, сви они који су обављали самосталну делатност и били пензијски и 
инвалидски осигурани, по Закону о ПИО имају и пријаву на осигурање за одређени период. По 
том основу могу по закону уплатити доприносе и регулисати пензијски стаж за тај период. 

Уколико нису били пријављени, а имају валидне доказе неког од удружења да су у одређеном 
периоду обављали самосталну професионалну делатност, да им је та делатност била једино 
или главно занимање, а имају пребивалиште у Србији, могу кроз накнадни поступак да утврде 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Honorarci-mogu-da-dokupe-staz.sr.html
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својство осигураника по основу обављања самосталне професионалне делатности и на тај 
начин остваре право на уплату доприноса за тај период. 

У ПИО подсећају да се до 30. јуна 1983. године својство осигураника остваривало по основу 
уговора закључених између ПИО фонда запослених и удружења новинара, естрадних радника, 
спортиста, односно удружењима самосталних делатности у којима су та лица имала регуларно 
пријављено и евидентирано чланство. Сходно тим уговорима, удружења су подносила пријаве 
за те осигуранике, а сваки појединац је уплаћивао пензијски стаж за себе. 

Од 1. јула 1983. године промењен је пензијски систем и пријаве су подношене Фонду ПИО 
самосталаца. 

Упитани шта с онима који нису имали пријаву осигурања, како да они докажу да су радили, у 
ПИО фонду одговарају да лица која нису имала правовремену пријаву на осигурање и сада 
подносе ретроактиван захтев за утврђивање својства осигураника, морају приложити валидне 
доказе о чланству тих удружења. 

Пре свих, доказ о времену у ком су радили, изводе из евиденције удружења и ако је 
документација валидна, могуће је ретроактивно уплатити стаж осигурања по основу обављања 
самосталне делатности. 

Уколико је реч о новинарима, који су својевремено хонорарно радили, а сада им за пензију 
фале године стажа, као доказ за ретроактивну уплату година морају да документују чланством 
у Удружењу новинара за одређени период (потврда удружења о њиховом раду издата на 
основу званичне и службене интерне евиденције удружења), достављају објаве у медијима 
(текстове или фоно и видео клипове), као и остале доказе (потврде о раду, уговори, 
признанице о уплати пореза и други докази), односно доказе о томе да им је делатност коју су 
обављали била плаћена и да им је у одређеном периоду била једина и професионална 
делатност. 

Докази на основу изјава сведока, кажу у ПИО фонду, неће се узимати у обзир. Аматерско 
бављење самосталном делатношћу не значи да је лице било обавезно осигурано у том 
периоду, па самим тим нема законског основа да се таквим лицима утврди својство 
осигураника за тражени период.  

Оно што већину оних који су се сетили да би им хонорарни рад добродошао у часу када су 
максимално пооштрени услови за пензију највише занима колико би их то коштало. У 
Пензијском фонду истичу да износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које је 
потребно уплатити за одређени период, израчунава Фонд, примењујући најнижу актуелну 
основицу осигурања за самосталне делатности. 

Добра страна целе приче је што у овим ситуацијама нема застаревања права на откуп стажа ни 
после 10 година. Дакле, може се увек поднети захтев за утврђивање својства осигураника по 
основу обављања самосталне делатности у неком ранијем периоду. Наравно уз ваљане и 
несумњиве доказе који ће недвосмислено потврдити да су ову делатност обављали као 
самосталну професионалну делатност и да им је обављање те делатности било једино или 
главно занимање. 

Када се потврди да је хонорарни рад заиста постојао, стаж се уплаћује пореској управи. 

Истовремено, упозоравају у Пензијском фонду, године стажа које недостају за старосну 
пензију не могу се уплатити ретроактивно за период за који није постојала пријава на 
осигурање (односно за време у коме особа није била запослена). Тако је било и по прописима 
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из старог закона о ПИО. Могу се једино, ако је то услов за пензију, у поступку пензионисања, 
уплатити доприноси за стаж за који послодавац није платио. 

Доприноси за ПИО могу самостално да се уплаћују по члану 15 Закона о ПИО, али највише до 
30 дана уназад. Уплате су месечне на једну од 13 понуђених основица. Основице се усклађују 
свака три месеца, а ове које се тренутно примењују важе до 31. октобра. Најнижа основица 
износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, а највиша пет 
просечних плата. То значи да се месечни издатак за допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање у овом кварталу креће од 5.646,16 до 80.659,80 динара. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravljeni_namenski_racuni.4.html?news_id=288920 

Stiţu prve presude u korist radnika Geneksa 
Zaboravljeni namenski raĉuni 

AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - Iako je uslov za isplatu oko 20 miliona evra za nešto manje od 5.000 radnika ispunjen još 
2009. prodajom dela imovine Geneksa, kako je i predviĊeno socijalnim programom u okviru Plana 
restrukturiranja, sredstva do danas nisu isplaćena, ĉak ni posle odluke Ustavnog suda od 30. maja 
2013. u korist zaposlenih. 
 Nema pravog objašnjenja zbog ĉega već pet godina ne mogu da naplate obećane propisane i 
potpisane nadoknade od 200 evra po godini radnog staţa, a reakcije i odgovori nadleţnih institucija 
sve više liĉe na kupovinu vremena i prebacivanje lopte u tuĊe dvorište. 

Agencija za privatizaciju je više puta na pitanja našeg lista odgovarala argumentom da je za isplatu 
tog novca potrebna i saglasnost Ministarstva finansija, koje se “nije oglasilo na upućene dopise”, 
kao i da je to još jedini uslov koji treba da se ispuni kako bi isplata poĉela. MeĊutim, u dopisu 
Ministarstva finansija iz 2011. jasno stoji da odobrenje tog ministarstva nije potrebno jer se "zahtev 
ne odnosi na isplatu sredstava iz budţeta Republike Srbije", što je kasnije potvrdio i Ustavni sud. 

U meĊuvremenu, mnogi radnici su pokrenuli, još 2010. god., samostalno ili u grupama, posebne 
sporove pred svim nadleţnim sudovima, pa i Privrednim sudom. Izvršne presude iz tih sporova, 
zajedno sa obraĉunatim troškovima i kamatama, poĉele su da pristiţu na naplatu, ali sa tekućeg 
raĉuna Geneksa. Kako je to firma u restrukturiranja, sa oskudnim poslovanjem i tankim prihodima 
uglavnom od zakupnina sa preostale imovine, ne samo da se radnici isplaćuju veoma sporo, već se 
iznos duga uvećava zbog sudskih taksi i advokatskih tarifa. Još niko nije izraĉunao koliko će 
dodatnog novca drţava morati da plati kroz izvršne postupke. Osim toga, takav naĉin isplate nije ni 
planiran ni zakonit, tvrdi za Danas v.d. direktora Geneksa Ljiljana Stoiljković, i dodaje da je time 
naĉinjena velika šteta i firmi i radnicima. 

Zapravo, ne postoji ni jedna prepreka da se novac isplati radnicima, jer je predviĊena suma već 
nakon same prodaje celina Blok 20 i Kopaonik, što je i bio uslov za isplatu novĉane nadoknade, 
izdvojena na prelazni raĉun Agencije za privatizaciju, a ta institucija je novac velikim delom 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravljeni_namenski_racuni.4.html?news_id=288920
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naknadno oroĉila kod poslovnih banaka u više navrata i više ugovora. Odluke Privrednog suda da se 
nadoknade isplaćuju sa raĉuna preduzeća opravdane su ĉinjenicom da sredstva sa namenskog 
raĉuna u Trezoru ne mogu biti predmet prinudne naplate. MeĊutim, na kontu u Upravi za trezor 
nalazi se tek mali deo sredstava od prodaje imovine Geneksa. Tokom 2013. na tom raĉunu bilo je 
oko 790 miliona dinara, od kamate na depozite. Ostatak je kod poslovnih banaka, odakle bi lako 
mogao da se prinudnim putem isplati deo koji pripada radnicima. U Komercijalnoj banci je 13,9 
milijardi dinara, dok je 2,5 milijardi dinara koje su bile na raĉunu Agrobanke, nakon odlaska u 
steĉaj, prebaĉeno u Poštansku štedionicu. Kako smo ranije saznali, sredstva rezervisana za radnike 
još uvek su na tim raĉunima. 

Danas je već pisao o saznanjima da su novcem namenjenim zaposlenima u jednom trenutku 
kupovane drţavne obveznice i po nalogu tadašnjeg Ministarstva finansija i ekonomije tako 
obezbeĊivana likvidnost drţavi i budţetu. Na zahtev bivšeg direktora Agencije za privatizaciju 
Vladislava Cvetkovića, odobrenje da se jedan deo novca ponovo oroĉi (i ubiru kamate), a drugi da 
se usmeri na poseban raĉun kako bi posluţio za trgovanje hartijama od vrednosti, potpisao je 
tadašnji drţavni sekretar Ivica Kojić. 

Prema izvodima sa raĉuna Agencije u koje je Danas imao uvid, nakon prodaje Bloka 20, u junu 
2008. na konto sa koga je trebalo izvršiti isplatu nadoknada radnicima Geneksa uplaćeno je nešto 
više od 11,7 milijardi dinara. Krajem te godine stanje je 7,9 milijardi a u martu 2009. - tek 3,4 
milijarde. U junu 2009. raĉun se ponovo "puni" jer je leglo 30 odsto uplate za prodati kompleks na 
Kopaoniku, odnosno nešto više od milijarde. Sve vreme raĉun se prazni kako bi se podignuti novac 
oroĉio, a kao deponent se u ugovorima sa Komercijalnom bankom, "teškim" oko 11 milijardi dinara, 
javlja Agencija za privatizaciju. Izuzetno je teško pratiti kretanje novca usled mase ugovora sa 
kojima Agencija oroĉava, a odmah iza toga razoroĉava pa opet oroĉava novac. Ali, dok su radnici 
"na ĉekanju", Agencija nije propustila da od prodate imovine odmah naplati svoju proviziju - za 
Blok 20 oko 588 miliona a za objekte na Kopaoniku 109 miliona dinara. 

Transakcije 

Iako su zvaniĉnici sve vreme tvrdili da je novac za isplatu radnika izdvojen na posebnom, 
namenskom raĉunu, ispostavilo se da je sa njega vršeno mnogo transakcija koje nemaju nikakve 
veze sa pravom svrhom za koju je odvojen. Tako je u aprilu 2010. sa raĉuna na kome je bilo 787 
miliona dinara, plaćena rata kredita koji je Banka Inteza ranije odobrila firmi, ali su vršena i druga 
plaćanja. U martu 2011. stanje zajedno sa kamatama na oroĉena sredstva je 576 miliona dinara. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vlada_danas_o_minimalnoj_ceni_rada.55.html?news_id=288986 

Vlada danas o minimalnoj ceni rada 
AUTOR: BETA 

Beograd - Vlada Srbije danas će odluĉivati o minimalnoj ceni rada, jer predstavnci sindikata i 

poslodavaca na juĉerašnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu postigli dogovor.  
 

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je rekao da će ta organizacija prihvatiti 
odluku o minimalnoj ceni rada koju Vlada Srbije donese. Sindikati traţe da se minimalna cena rada 
sa sadašnjih 115 dinara poveća na 137,9, ĉemu se protivi Unija poslodavaca. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vlada_danas_o_minimalnoj_ceni_rada.55.html?news_id=288986
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zakoni_u_srbiji_dobri_ali_se_tesko_primenjuju_.1118.html?news_i

d=288929 

Kristof Štreser, poverenik nemačke vlade za ljudska prava i poslanik u Bundestagu, govori za Pravo 

Danas 

Zakoni u Srbiji dobri, ali se teško primenjuju 

AUTOR: JELENA DIKOVIĆ 

- Nemaĉka primećuje odreĊeni napredak u oblasti ljudskih prava u Srbiji, pre svega što se tiĉe 
zakonodavstva. Postoje, dakle, dobri zakoni protiv diskriminacije i fundamentalno pravo na 
okupljanje i izraţavanje. Isto tako, vidimo i poteškoće. S obzirom na to da se Srbija nalazi u 
procesu tranzicije, svesni smo da nije sve tako jednostavno urediti u toj oblasti. Evropska unija, 
zajedno sa Nemaĉkom, ţeli da podrţi Srbiju kroz ove procese. 

Ovde sam, ne kao mentor, već zato što ţelim da Srbija naĊe svoj put u EU. Ţelimo da pomognemo 
srpskim vlastima da ispune standarde i uslove za ĉlanstvo u Uniji i, u tom pravcu, stekao sam utisak 
da se Srbija nalazi na dobrom putu. MeĊutim, postoji još prostora za promene - kaţe u razgovoru za 
Pravo Danas Kristof Štreser, poverenik nemaĉke vlade za ljudska prava i poslanik u Bundestagu. On 
se nalazi u poseti Beogradu kao jedan od uĉesnika meĊunarodne konferencije "Budućnost pripada 
nama: LGBT prava na putu ka pristupanja EU", koju su organizovali Labris - organizacija za 
lezbejska ljudska prava i Fondacija “Hiršfeld Edi” iz Nemaĉke. 

Kakav je poloţaj LGBT osoba u Nemačkoj? 
- Dozvolite prvo da konstatujem da mi, iz nemaĉke perspektive, znamo kako je teško 
implementirati zakonske odredbe, jer smo i sami prošli kroz proces uspostavljanja ravnopravnosti. 
Dakle, i kod nas postoje deficiti, na primer oko usvajanja dece. Meni je vaţno da, na osnovu našeg 
iskustva, pratim proces u Srbiji i savetima pomognem srpskim vlastima. 

Manjine u Srbiji - Romi, LGBT osobe, etničke manjine - suočavaju se sa mnogim problemima. 
Kako da se uključe u politički proces? 
- To pitanje zavisi od toga kako sami sebe definišu. Ukoliko ţele da svoja prava sprovedu, kao što je 
to sluĉaj u drugim demokratskim sistemima, oni se moraju politiĉki angaţovati u pokretima, 
strankama... Moraju da pronaĊu saveznike kako bi mogli da sprovedu svoje politiĉke ciljeve. 
Problem nastaje ako ih većina spreĉava u tome. Ali ja nemam utisak da je takva situacija u Srbiji. 
Zakoni su tu, iako su ponekad malo komplikovani. Mogućnost i ponuda postoje. Pozivam sve 
predstavnike manjina da iskoriste te ponude. To uvek kaţem i u Nemaĉkoj, pošto kod nas opada 
spremnost ljudi da se angaţuju u politiĉkim pokretima i partijama. 

Premijer Bavarske Horst Zehofer nedavno je izjavio da bi zbog sve većeg priliva imigranata 
trebalo uvesti kontrole na austrijsko-nemačkoj granici. Poznato je da veliki broj Srba ţivi u 
Nemačkoj. Postoji li bojazan da se ukine vizna liberalizacija? 
- Ne. Kao prvo, ne verujem da ćemo ukinuti viznu liberalizaciju, pre svega jer su otpoĉeti pregovori 
o pristupanju Srbije Uniji. Dakle, bilo bi suludo da EU s jedne strane poziva Srbiju da bude ĉlanica, 
a s druge da ponovo traţi uvoĊenje viznog reţima. Biću oštar, sama ideja uvoĊenja kontrole granica 
je bizarna i ne verujem da ima podršku u nemaĉkom stanovništvu i meĊu politiĉarima. Ovde nije 
reĉ o kontroli granica, već o tome da poboljšamo ţivotne uslove u zemljama imigranata. Ponosni 
smo na ukinute granice. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zakoni_u_srbiji_dobri_ali_se_tesko_primenjuju_.1118.html?news_id=288929
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zakoni_u_srbiji_dobri_ali_se_tesko_primenjuju_.1118.html?news_id=288929


11 

 

Kako vidite Srbiju u narednim godinama? Da li ćemo postati članica EU i kada? 
- Mislim da će Srbija postati deo Unije i nadam se da će biti ubrzo. MeĊutim, da bi se to desilo, 
Srbija mora da ispuni obaveze. Ukoliko to uĉini, siguran sam da u EU neće biti otpora srpskom 
ĉlanstvu. 

Da li onda ceo Zapadni Balkan treba da bude deo EU? 
- Da. Balkan je deo Evrope. Ali ponavljam, obaveze moraju da se ispune. 

O integraciji manjina 

Ministarka za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udoviĉki je, u susret izborima za 
Nacionalne savete nacionalnih manjina, upoznala Kristofa Štresera da je na osnovu privremenog 
zakljuĉenja Posebnog biraĉkog spiska odluĉeno da na neposredne izbore ide 17 nacionalnih 
manjina, a da će se, putem elektorske skupštine, birati ĉlanovi nacionalnih saveta poljske, 
makedonske, crnogorske i hrvatske nacionalne manjine. Upoznala ga je i sa nadleţnostima 
nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posebno u ostvarivanju prava nacionalnih manjina koja su 
im zagarantovana Ustavom Srbije, i to u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i sluţbene 
upotrebe jezika i pisma. Ambasador Nemaĉke Hajnc Vilhelm, koji je prisustvovao sastanku, 
pohvalio je integraciju manjina u politiĉki sistem. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-104220-nastavak-sednice-o-minimalcu.html 

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET 

NASTAVAK SEDNICE O MINIMALCU 
Tanjug | nedelja, 14.09.2014. | 10:48 

Biti reĉi o minimalnoj ceni rada, pošto u petak nije postignuta saglasnost o tome da li će se cena 

rada menjati 

Sednica se nastavlja danas, budući da je 15. septembar poslednji rok do kada se SES o tome mora 
dogovoriti, napomenuo je ministar rada Aleksadar Vulin. 

Vulin je novinarima nakon sastanka SES u petak rekao da su se ĉlanovi tog tela dogovorili da 
nastave sa sednicom u nedelju, a da će do tada radna grupa raditi na još nekim detaljima. 

"Radna grupa će raditi na još nekim detaljima u smislu novih pokazatelja u ekonomskom smislu na 
osnovu kojih će se odluĉiti da li i koliko treba da se menja cena rada", rekao je Vulin. 

Po zakonu, ukoliko SES ne donese odluku o minimalnoj ceni rada onda će odluku o tome samostalno 
doneti Vlada Srbije, precizirao je Vulin. 

On je podsetio da SES odluku donosi konsenzusom i da je dovoljno da samo jedan ĉlan kaţe da nije 
zadovoljan i odluka neće biti doneta. 

Vulin je rekao da su sindikati traţili novu cenu rada - 137, 9 dinara po satu, a poslodavci da ona ni 
na koji naĉin ne treba da bude promenjena. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-104220-nastavak-sednice-o-minimalcu.html
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"Drţava je saslušala i jedne i druge, hoćemo da nastavimo da radimo i da naĊemo rešenje. 
Oĉigledno nećemo moći da zadovoljimo sve, i jednu i drugu stranu, ali to je uloga drţave u ovom 
dijalogu i mi vodimo raĉuna da bi to bilo odrţivo", rekao je Vulin. 

Nakon što su se ĉula mišljenja obe strane izaćiće se sa raĉunicom i zato je, kako je rekao, 
predviĊen nastavak sednice. 

Vulin je podvukao da minimalna cena rada i minimalna zarada nisu iste kategorija i da su regulisane 
posebnim ĉlanovima Zakona o radu, odnosno minimalna zarada ĉlanom 111, a minimalna cena rada 
ĉlanom zakona 112. 

On kaţe da su se sindikati pozivali na ĉlan 112, ne uzimajući u obzir još neke parametre kao što su 
kretanje zaposlenosti, a da u raĉunicu nije ušla ni produktivnost. 

"Minimalna zarada ne mora da ima nikakve veze sa minimalnom cenom rada, jer minimalna zarada 
je socijalna kategorija kojom mi štitimo nasiromašnije da ne prime manje od minimalne zarade, a 
minimalna cena rada je ekonomska kategorija", kazao je Vulin. 

Kako je naveo, minimalnu cenu rada moguće je izraĉunati po raznim parametrima, a minimalna 
zarada se ne moţe izraĉunati. 

Kako je kazao, drţava brine kako da obezbedi da najsiromašniji radi za ipak, pristojnu zaradu, i da 
ona ne padne ispod granice siromaštva. 

BETA 

http://www.naslovi.net/2014-09-14/beta/vlada-u-ponedeljak-o-minimalnoj-ceni-rada/11635224 

Vlada u ponedeljak o minimalnoj ceni rada 
   

Beta  

BEOGRAD, 14. septembar 2014. (Beta) - Vlada Srbije u ponedeljak će odluĉivati o minimalnoj ceni 
rada, jer predstavnici sindikata i poslodavaca na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u nedelju 
nisu postigli dogovor. 
 
Predsednik sindikata "Nezavisnost" Branislav Ĉanak i predsednik Unije poslodavaca Nebojša 
Atanacković rekli su agenciji Beta da do dogovora nije došlo i da će odluku o visini minimalne cene 
rada doneti Vlada Srbije. 
 
Unija poslodavaca će prihvatiti odluku o minimalnoj ceni rada koju Vlada Srbije donese, rekao je 
Atanacković. 
 
I Atanacković i Ĉanak su podsetili da će se u ponedeljak znati sve, jer je 15. septembar krajnji rok 
za donošenje definitivne odluke da li će minimalna cena rada biti viša od dosadašnjih 115 dinara. 
 

http://www.naslovi.net/2014-09-14/beta/vlada-u-ponedeljak-o-minimalnoj-ceni-rada/11635224
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Predstavnici sindikata traţili su da se minimalna cena rada u Srbiji sa sadašnjih 115 dinara poveća 
na 137,9, ĉemu se protivi Unija poslodavaca. 

(Beta, 14.09.2014) 

http://www.naslovi.net/2014-09-13/beta/sindikati-i-poslodavci-u-nedelju-o-minimalnoj-ceni-rada/11621664 

Sindikati i poslodavci u nedelju o minimalnoj ceni 
rada 
   

Beta  

BEOGRAD, 13. septembra 2014. (Beta) - Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna i boraĉka pitanja 
Aleksandar Vulin izjavio je da će u nedelju na sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES), u kojem 
su predstavnici sindikata, poslodavaca i drţave, biti doneta definitivna odluka o minimalnoj ceni 
rada u Srbiji. 
 
"Prvenstvena odgovornost o iznosu cene rada je na sindikatima i poslodavcima da pronadju 
zajedniĉki jezik. Ako to ne budu mogli da urade o ceni rada će odluĉivati drţava", kazao je Vulin 
novinarima u Beogradu, najavivši sastanak SES-a za nedelju u 12 sati. 
 
On nije ţeleo da se izjasni da li će minimalna cena rada biti povećana i da li su realni zahtevi 
sindikata da ona sa sadašnjih 115 dinara bude povećana na 137,9 dinara, ali je izrazio nadu da će 
sutra biti postignut dogovor koji će zadovoljiti sve strane. 
 
Vulin je dodao i da u subotu zaseda radna grupa koja razmatra ekonomske pokazatelje u vezi sa 
cenom rada kako bi sve bilo spremno za sutrašnji sastanak SES-a i odluku da li i koliko treba da se 
menja cena rada. 

(Beta, 13.09.2014) 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=12&nav_id=899118 

Bez saglasnosti o minimalcu 
IZVOR: TANJUG 

Socijalno-ekonomski savet danas nije postigao saglasnost o tome da li će se menjati minimalna 

cena rada, a dogovoreno je da se sednica nastavi u nedelju. 

http://www.beta.rs/default.asp?tip=article&kategorija=vestidana&ida=3122348&id=&ime=
http://www.naslovi.net/2014-09-13/beta/sindikati-i-poslodavci-u-nedelju-o-minimalnoj-ceni-rada/11621664
http://www.beta.rs/default.asp?tip=article&kategorija=vestidana&ida=3121939&id=&ime=
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=12&nav_id=899118
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 15. septembar poslednji rok do kada se Socijalno-ekonomski savet (SES) o tome mora dogovoriti. 

Ministar rada Aleksadar Vulin je nakon sastanka SES rekao da su se ĉlanovi tog tela dogovorili da 

nastave sa sednicom u nedelju, a da će do tada radna grupa raditi na još nekim detaljima. 

"Radna grupa će raditi na još nekim detaljima u smislu novih pokazatelja u ekonomskom smislu na 

osnovu kojih će se odluĉiti da li i koliko treba da se menja cena rada", rekao je Vulin. On je 

precizirao da se oĉekuje nastavak sednice u nedelju, a da će radne grupe poĉeti da rade odmah.  

 

Po zakonu, ukoliko SES ne donese odluku o minimalnoj ceni rada, onda će odluku o tome 

samostalno doneti Vlada Srbije, precizirao je Vulin. On je podsetio da SES odluku donosi 

konsenzusom i da je dovoljno da samo jedan ĉlan kaţe da nije zadovoljan i odluka neće biti 

doneta.  

 

On je rekao da su sindikati traţili novu cenu rada, taĉnije 137, 9 dinara po satu, a poslodavci da 

ona ni na koji naĉin ne bude promenjena. "Drţava je saslušala i jedne i druge, hoćemo da 

nastavimo da radimo i da nadjemo rešenje.  

 

Oĉigledno nećemo moći da zadovoljimo sve, i jednu i drugu stranu, ali to je uloga drţave u ovom 

dijalogu i mi vodimo raĉuna da bi to bilo odrţivo", rekao je Vulin. Na današnjem sastanku, kako 

kaţe nije bilo konsenzusa, a nakon što su se ĉula mišljenja obe strane izaćiće sa raĉunicom i zato 

je predvidjen nastavak sednice. 

Foto: Beta, Arhiva 

Vulin je podvukao da minimalna cena rada i minimalna zarada nisu iste kategorija i da su regulisane 

posebnim ĉlanovima Zakona o radu, odnosno minimalna zarada ĉlanom 111, a minimalna cena rada 

ĉlanom zakona 112.  

 

On kaţe da su se sindikati pozivali na ĉlan 112, ne uzimajući u obzir još neke parametre kao što su 

kretanje zaposlenosti, a da u raĉunicu nije ušla ni produktivnost.  

 

"Minimalna zarada ne mora da ima nikakve veze sa minimalnom cenom rada, jer je minimalna 

zarada socijalna kategorija kojom mi štitimo nasiromašnije da ne prime manje od minimalne 

zarade, a minimalna cena rada je ekonomska kategorija", kazao je Vulin.  

 

Predsednik UGS "Nezavisnost" Branislav Ĉanak rekao je novinarima nakon sastanka da su na 

današnju sednicu jedino sindikati došli sa konkretnom cifrom i to primenom Zakona o radu, taĉnije 

ĉlana 112, a da prestavnici resornih ministarstva nisu izneli nikave predloge.  

 

"Niko nije osporio našu cifru, ĉak je i ministar finansija Dušan Vujović rekao da je to taĉna cifra, ali 

je zamolio da odrţimo još jednu sednicu. Insistirali smo da prethodno bude Radna grupa u kojoj će 
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njihovi predstavnici izneti svoju cifru i svoje poznavanje matematike", rekao je Ĉanak.  

 

Na pitanje kako su sidinikati došli do raĉunice da minimalac treba da iznosi 137, 9 dinara, Ĉanak je 

rekao da je najviše na to uticala cena minimalne potrošaĉke korpe, ali da nisu imali rezerve prema 

onome što je kao podatke dala vlada došli bi do cifre od ĉak 160 dinara po satu.  

 

"Minimalna cena rada i zarada su objedinjene novim zakonom i imamo ozbiljne probleme ĉak i da 

se razume šta piše u zakonu", kazao je Ccanak istiĉući da su sindikati razmišljali o tome da 

predloţe vladi da pokrene proceduru za izmene ĉlana 112 Zakona o radu koji reguliše pitanje 

minimalne zarade. 

Foto: Beta, Arhiva 

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da je stav Unije da minimalnu 

cena rada ne treba povećavati, jer se za to nisu stekli uslovi u privredi, ali da će podrţati konaĉan 

stav vlade o tome.  

 

"Smatramo da je prevashodno najvaţnije ono što će vlada doneti jer ona raspolaţe sa najvise 

podataka oko toga. Naš predlog je da se ništa ne povećava u odnosu na postojeću cenu rada, jer da 

bi se došlo do skoro 138 dinara po radnom ĉasu to bi znaĉilo da je u medjuvremenu privreda Srbije 

napredovala na nivou najrazvijenih svetskih prvreda, što nije sluĉaj", rekao je Atanacković.  

 

Sindikati su kako kaţe, napravili raĉunicu ali samo u odnosu na neke kriterijume, a najvise u odnosu 

na rast cene potrošaĉke korpe, ali nisu uzeli u obzir i druge stvari poput stagnacije rasta BDP-a, 

potom pad produktivnosti...  

 

On je naveo primer da su pojedine osnovne ţivotne namirnice, ulje, i šećer sada niţe nego u 2012. 

godini.  

 

"Mi ćemo podrţati, ĉak i ako predlog vlade bude iznad ĉak onoga što mi predlaţemo, a mi 

predlaţemo da se ništa ne povećava i ukoliko vlada i predloţi povećanje minimalne cene rada mi 

ćemo ne odustajući od zahteva, podrţati stav vlade", kaţe Atanacković.  

 

Minimalna zarada u Srbiji već dve godine nije menjana i iznosi 115 dinara po radnom satu. Vlada 

Srbije je polovinom jula donela odluku da minimalna zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno 

socijalno osiguranje za period jul - decembar 2014. godine u Srbiji ostane 115 dinara po satu. To 

znaci da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara, i na tom je nivou od pre dve godine. 
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/da-li-je-zakon-smanjio-broj-nezaposlenih_518338.html 

Da li je zakon smanjio broj nezaposlenih? 

NOVI SAD  

Efekti novog zakona o radu još nisu u potpunosti vidljivi, ali Vlada se uveliko hvali time da je 

upravo taj zakon doprineo smanjenju nezaposlenosti u Srbiji, iako je od njegove primene 

prošlo tek nešto više od mesec dana. 

 Po evidenciji Nacionalne sluţbe za zapošljavanje od primene novog Zakona o radu do poĉetka ovog 

meseca više od 15.000 ljudi našlo je zaposlenje. 

Sindikati, meĊutim, smatraju da to nije realno stanje stvari, niti pozitivan efekat primene novog 

zakona. 

"Ja se slaţem da evidentiranih ima više, moţda je neko prijavio radnika koji nije bio prijavljen, ali 

taj radnik i dalje radi isti posao i ţivi kako je i ranije ţiveo. Nije loše što je prijavljen, ali to nisu 

otvorena nova radna mesta", ukazuje Slavko Vlaisavljević, potpredsednik sindikata "Nezavisnost". 

U Uniji poslodavaca taj broj novozaposlenih vide kao rezultat fleksibilnosti novog zakona. Sada 

poslodavac nekome moţe lakše da da otkaz, ali i da ga zaposli. MeĊutim, to ne diktira sam zakon, 

nego trţište. 

"I mi naše poslovanje moramo prilagoditi tim uslovima, zato nam sada Zakon o radu omogućava da 

fleksibilnije primamo zaposlene onako kako nam trţište nalaţe... Da li je moja firma za stalno, da 

li ću ja imati posao i za 3-5 godina ne znam...", kaţe Stanko Krstin iz Unije poslodavaca. 

Iako ni prošli Zakon o radu nije dozvoljavao rad na crno, ovim se propisuju stroţe kazne. Tako će 

poslodavac koji ne zakljuĉi ugovor o radu sa zaposlenim, ne plati mu ili ne dostavi obraĉun zarade, 

morati da plati kaznu od 800.000 do ĉak dva miliona dinara. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/da-li-je-zakon-smanjio-broj-nezaposlenih_518338.html

