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Najviše penzije u Beogradu, najniţe u Novom Pazaru 
Tanjug  

Prosečna penzija u Srbiji za sve kategorije i sve vrste prava je 23.159 dinara, najviše se 
isplaćuju u Beogradu, Nišu, Boru, a najniţe primaju penzioneri Novog Pazara, Aleksinca i 
Poţarevca 

Proseĉna penzija u Srbiji za sve kategorije i sve vrste prava je 23.159 dinara, najviše se isplaćuju u 
Beogradu, Nišu, Boru, a najniţe primaju penzioneri Novog Pazara, Aleksinca i Poţarevca, podaci su 
republiĉkog PIO fonda. 
Prema istim podacima iz januara, proseĉna penzija za starosne penzionere je 24.907, za invalidske 
22.450, a za porodiĉne 18.691 dinara. 
Kada su u pitanju kategorije osiguranja, proseĉna penzija za osiguranike iz kategorije zaposlenih je 
24.473, za profesionalna vojna lica 40.934, za samostalne delatnosti 23.775, dok poljoprivrednici 
imaju najniţa primanja - svega 10.315 dinara. 
 

Od ukupno 1.741.112 penzionera u Srbiji je najviše starosnih - 1.056.691 (60,7 odsto), porodiĉnih 
362.357 (20,8 odsto), a invalidskih je 322.064 (18,5 odsto). 
Proseĉna penzija u Beogradu je oko 29.126 dinara, u Nišu - 23.492, Boru 22.693 dinara, Kraljevu 
21.312 dinara, dok je u Novom Pazaru taj prosek 16.568, Aleksincu 17.341 dinara, Poţarevcu 
17.969 dinara. 
Na podruĉju vojvoĊanskog fonda najviši proseĉni iznosi penzija se isplaćuju u Novom Sadu - 27.814, 
u Vrbasu 25.131, Panĉevu 25.041 i Subotici 24.172 dinara. 
Najniţe penzije na podruĉju Vojvodine su u Odţacima 20.922, Sremskoj Mitrovici 21.632, Baĉkoj 
Palanci 22.313 dinara. 
Prema podacima fonda PIO, na Kosovu i Metohiji ima ukupno 32.683 penzionera, a prosecan iznos 
je oko 21.652 dinara. 
Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju predviĊeno je da ţene 
do 2032. Godine budu izjednaĉene po starosnoj granici sa muskarcima, a prema podacima fonda 
PIO starosni penzioneri penzije primaju u proseku izmeĊu 16 i 18 godina. 
Muškarci, naime, prema tim podacima penziju primaju 16, a ţene dve godine duţe. 
Nakon usvajanja najnovijih izmena tog zakona, krajem prošle godine zabeleţen je povećan broj 
zahteva za penzionisanje. 
Direktorka Dragana Kalinović rekla je ranije Tanjugu da je u celoj prošloj godini podneto pola 
miliona zahteva, a samo u decembru prošle godine je u odnosu na isti mesec 2013. u filijali 
Beograd bilo 40 odsto više zahteva, a na nivou celog fonda 25 odsto više. 
Podsetila je da su krajem prošle godine obraĊeni svi nerešeni zahtevi kojih je bilo 6.000 i njihov 
broj sveden na nivo mesecnog priliva. 
Sada se, kako kaţu u fondu PIO, rešenja donose u zakonskom roku- ne duţem od dva meseca. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541989-Penzioneri-izdrzavaju-500000-porodica 

TUŢNO Penzioneri izdrţavaju 500.000 porodica 
 
V. Crnjanski Spasojević  

''Novosti'' istraţuju da li su stari u srbiji postali teret za potomke. Stariji sugrađani u anketama 
kaţu da se osećaju diskriminisano 

 “OPET ovi penzioneri! Kud se guraju kad ljudi idu na posao?!” Ova reĉenica se moţe ĉuti u 
gradskom prevozu i u sedam ujutro, i u devet, ali i u 11 pre podne. Za nervozne, uţurbane 
sluţbenike ili Ċake koji kasne u školu, stari su uvek balast - i u zoru, i u pet po podne. Oni kao da 
zaboravljaju da su skrušeno, desetog dana u mesecu, prišli svojim najstarijim ukućanima da uzmu 
pare za uţinu ili cigarete, dok ne doĊe plata ili dţeparac. 
Sliĉne scene mogu se videti i u domovima zdravlja. U redovima kod kartoteke najĉešće su - opet 
stari. Kao da im tamo, po prirodi stvari, nije mesto. 

- I Hitna pomoć prvo pita koliko imam godina. Kad ĉuje 85, neće da doĊe, ĉak ni kad kaţem da mi 
je pritisak skoĉio na 230. Kaţu: “Popijte „nifelat‟ ili „laseks‟” - kaţe baka Smilja iz beogradskog 
naselja Ţarkovo. 

Njene vršnjakinje tek retko doĉekaju red za operaciju kuka ili kolena, jer im se ime na listama 
ĉekanja “vuĉe” po dve-tri godine. Jednoj je ĉak bila potrebna operacija oka, jer su joj oslabili 
suzni kanali, pa su suze lile same od sebe, ostavljajući vremenom bolne brazde po obrazima. Lekari 
su joj ljubazno objasnili da ona sa svojim godinama ne bi izdrţala operaciju, dok su u privatnoj 
klinici bili mnogo predusretljiviji, ali su joj traţili 1.000 evra po oku! 

Naravno da ima i onih svetlih primera, kada kardiohirurzi, puni entuzijazma, osobi od 82 godine 
zamene srĉane zaliske i produţe joj ţivot. 

Teret ili ravnopravni ĉlanovi društva? Šta su stari u ovoj zemlji? Za ĉak pola miliona porodica u 
Srbiji, penzioneri i njihova uredna, iako smanjena primanja, jedini su izvor prihoda! Zašto onda 
stari masovno u anketama izjavljuju da se osećaju diskriminisano, izolovano, napušteno i nemoćno? 

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITAVEĆINA graĊana misli da ţivimo u diskriminatorskom društvu, 
pokazalo je istraţivanje raĊeno za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pre dve godine. 
Na prvom mestu po izloţenosti diskriminaciji su ţene, slede Romi, pa osobe sa invaliditetom, 
siromašni i starije osobe. Svaki ĉetvrti anketirani misli da su stari diskriminisani, a najviše 
diskriminacije je u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. I istraţivanje 
“Faktora plus” iz prošle godine pokazalo je da 63 odsto starih smatra da je njihova generacija 
diskriminisana. 

Srbija je, kako pokazuje zvaniĉna statistika, u grupi od pet “najstarijih” evropskih drţava, rame uz 
rame sa Italijom, Nemaĉkom, Bugarskom i Švedskom. Udeo stanovništva starijeg od 65 godina je, 
prema popisu iz 2011, dostigao šestinu ukupnog broja stanovnika! Ukupno imamo 1.250.316 
graĊana starijih od 65, a razlika u korist većeg broja ţena u odnosu na muškarce raste sa godinama 
ţivota. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541989-Penzioneri-izdrzavaju-500000-porodica


4 

 

Najviše je onih izmeĊu 70. i 74. godine, ali konstantno, iz godine u godinu, povećava se grupa 
starijih od 80, koja se raĉuna kao posebno osetljiva. U ukupnoj staraĉkoj populaciji, oni danas ĉine 
nešto više od petine. Zanimljivo je da je 1950. godine ţivelo ukupno 235.000 ljudi starijih od 65, a 
da je samo broj starijih od 80 na poslednjem popisu dostigao 258.000! 

- Demografske projekcije ukazuju na to da će se u periodu do 2050. godine smanjiti uĉešće radno 
sposobnog stanovništva izmeĊu 15 i 64 godine i povećati udeo najstarijih, preko 80. Oni će u 
ukupnoj populaciji starih ĉiniti više od ĉetvrtine - kaţu u Republiĉkom zavodu za socijalnu zaštitu. 

Još tuţnije je da svaki peti stari ĉovek u Srbiji ţivi potpuno sam (278.121 ili 22,24 odsto). To su, 
mahom, ţene. 

Stari ne bi smeli da budu balast u društvu jer su oni izgradili ovu zemlju, podseća Milan Nenadić, 
predsednik Saveza penzionera Vojvodine: 

- Naravno da stari, baš kao i većina ljudi u društvu, teško ţive, ali je isto tako ĉinjenica da neretko 
svi ukućani ţive od njihove penzije. Zato bi naši najstariji voleli da odnos prema njima bude 
humaniji i ljubazniji, posebno u zdravstvu. 

Po Nadi Satarić, iz udruţenja “Amiti”, teza da su stari teret u drtuštvu proizašla je iz ponavljane 
priĉe da se 40 odsto primanja zaposlenih odvaja za penzije. 

- To je pogrešna postavka jer su današnji stari nekada odvajali za penzije svojim prethodnicima. 
Zahvaljujući njihovom radu izgraĊene su zgrade, ĉetiri odsto dohotka išlo je za izgradnju stanova, 
stadioni, putevi. Celo društvo poĉiva na meĊugeneracijskoj solidarnosti. Osim što pola miliona 
porodica ţivi od penzija, i to po tri generacije - i deda, i otac, i sin, stari daju svoj doprinos i 
ĉuvanjem dece, kuvanjem, volonterskim radom u Crvenom krstu i drugim organizacijama - kaţe 
Satarić. 

Odnos mladih prema starima zavisi od onoga što devojka ili mladić ponesu iz kuće. Oni koji su 
vulgarni i bahati, takvi su obiĉno i prema svojim roditeljima, bakama, dekama. Takvih je, smatra 
naša sagovornica, naţalost, sve više. TakoĊe, sve reĊe vidimo da neko ustane starijem u autobusu. 
Stariji od 65 neretko su i siromašni. Taĉnije, veliki broj njih je na korak do siromaštva, ili, kako se 
to zvaniĉno zove, u riziku od siromaštva i socijalne iskljuĉenosti. Kao granica siromaštva uzima se 
meseĉni prihod od 13.188 dinara. Nešto više od 450.000 penzionera ima penzije manje od ovog 
iznosa, a polovina njih su poljoprivredni penzioneri. 

Ipak, najugroţeniji su oni koji nemaju nikakve meseĉne prihode, a pritom nemaju ni naslednike koji 
bi brinuli o njima, ili su im i naslednici socijalno ugroţeni. Izvan penzionog sistema je 240.000 
starih. Od toga, izuzetno ugroţenih ima oko 100.000. 

Malo bolje ţive oni koji imaju penzije veće od 24.000 dinara. Ali, takvih je samo devet odsto. 

KRAĆE ŢIVIMO 

OĈEKIVANO trajanje ţivota u Srbiji je za pet godina kraće od proseka EU i meĊu najniţim je u 
Evropi. Iznosi 74,1 godinu, dok je, recimo, u Hrvatskoj 77. U bolniĉkom leĉenju starih nedostaju 
gerijatrijske i postelje za palijativnu negu i leĉenje. U udaljenim seoskim sredinama nedostaje 
zdravstveni kadar, što oteţava pristup lekarskim uslugama. 
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Stari se dominantno oslanjaju na porodicu pri rešavanju svakodnevnih problema, a daleko manje na 
institucije. Svaka peta osoba starija od 65 ima potrebu za nekom od usluga pomoći pri 
svakodnevnom funkcionisanju. Servis pomoći u kući, koji finansira drţava ili lokalna samouprava, 
razvijen je u 100 opština, a koristi ga tek oko jedan odsto starih. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548373/Najvise-penzije-u-Beogradu-najnize-u-Novom-Pazaru 

Najviše penzije u Beogradu, najniţe u Novom 
Pazaru 

Tanjug  

Proseĉna penzija u Srbiji za sve kategorije i sve vrste prava je 23.159 dinara, najviše se isplaćuju u 
Beoradu, Nišu, Boru, a najniţe primaju penzioneri Novog Pazara, Aleksinca i Poţarevca, podaci su 

republiĉkog PIO fonda. 

Prema istim podacima iz januara, proseĉna penzija za starosne penzionere je 24.907, za invalidske 
22.450, a za porodiĉne 18.691 dinara. 
 

Kada su u pitanju kategorije osiguranja, proseĉna penzija za osiguranike iz kategorije zaposlenih je 
24.473, za profesionalna vojna lica 40.934, za samostalne delatnosti 23.775, dok poljoprivrednici 
imaju najniţa primanja - svega 10.315 dinara. 
 
Od ukupno 1.741.112 penzionera u Srbiji je najviše starosnih - 1.056.691 (60,7 odsto), porodiĉnih 
362.357 (20,8 odsto), a invalidskih je 322.064 (18,5 odsto). 
Proseĉna penzija u Beogradu je oko 29.126 dinara, u Nišu - 23.492, Boru 22.693 dinara, Kraljevu 
21.312 dinara, dok je u Novom Pazaru taj prosek 16.568, Aleksincu 17.341 dinara, Poţarevcu 
17.969 dinara. 
 
Na podruĉju vojvodjanskog fonda najviši proseĉni iznosi penzija se isplaćuju u Novom Sadu - 
27.814, u Vrbasu 25.131, Panĉevu 25.041 i Subotici 24.172 dinara. 
 
Najniţe penzije na podruĉju Vojvodine su u Odţacima 20.922, Sremskoj Mitrovici 21.632, Baĉkoj 
Palanci 22.313 dinara. 
 
Prema podacima Fonda PIO, na Kosovu i Metohiji ima ukupno 32.683 penzionera, a prosecan iznos 
je oko 21.652 dinara. 
 
Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju predviĊeno je da ţene 
do 2032. Godine budu izjednaĉene po starosnoj granici sa muskarcima, a prema podacima Fonda 
PIO starosni penzioneri penzije primaju u proseku izmedju 16 i 18 godina. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548373/Najvise-penzije-u-Beogradu-najnize-u-Novom-Pazaru
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Muškarci, naime, prema tim podacima penziju primaju 16, a ţene dve godine duţe. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548366/NEAZURNOST-POSLODAVACA-Svaki-deseti-zaposleni-s-rupama-u-stazu 

NEAŢURNOST POSLODAVACA Svaki deseti zaposleni s 
"rupama" u staţu 

Veĉernje Novosti  

Zbog neaţurnosti poslodavaca svaki deseti podnosilac zahteva za starosnu penziju ne moţe da 
dobije rešenje Fonda PIO, jer mu poslodavac nije uplaćivao doprinose za penzijsko i invalidsko 
osiguranje i time ga onemogućio da ostvari staţ kao uslov za penziju, kaţu u PIO fondu. 

Svakoj desetoj osobi koja podnosi zahtev za penziju poslodavac nije redovno uplaćivao doprinose 

Zbog toga Fond apeluje na poslodavce da ne propuste poslednji rok za podnošenje prijava M-4 za 
2014. koji istiĉe 30. aprila za prethodnu kalendarsku godinu. U suprotnom, Fond će po isteku tog 
roka podneti prekršajne prijave protiv nesavesnih poslodavaca. 
  
Poslodavci treba da dostave prijave M-4 za svoje zaposlene ukoliko imaju do 50 zaposlenih radnika. 
Firme koje imaju više zaposlenih mogu podneti ovu prijavu bez prateće dokumentacije, s tim što se 
ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traţi od njega. 
  
Ukoliko poslodavac podnosi prijave za ranije godine za koje nije uplaćivao redovno doprinose, 
takoĊe mora da dostavi i popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4, na isti naĉin kao i za 
2014. godinu, kaţu u PIO fondu. 
  
Prijave se podnose filijalama PIO, a nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koji su predviĊene 
novĉane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 za odgovorno lice. 
  
Kako se ne bi dogodilo da je poslodavac navodno uplatio doprinose, a da se oni sutra ne vide kao 
dokaz za dobijanje penzije, Fond pravi zapisnik o kontroli podataka o utvrĊenom staţu i zaradama, 
naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa. 
  
U PIO kaţu da se dogaĊa i da je poslodavac uredno uplatio doprinose zaposlenima, ali nije predao 
dokaz o tome, tako da u matiĉnoj evidenciji o tome ne postoje podaci. Samo s kompletiranim 
obrascem Fond ima taĉnu evidenciju o staţu i plaćenim doprinosima za radnika, kategoriĉni su u 
penzijskom fondu. 
  
Prema evidenciji Fonda trebalo bi da više od 206.000 poslodavaca dostavi ovaj obrazac za 2014. 
godinu, s tim što poslodavci mogu i elektronski da provere podatke na prijavama, preko sajta 
Fonda. Kada se sprovede preliminarna kontrola, poslodavac moţe da bude siguran da su 
pripremljeni obrasci ispravni i da ih moţe predati Fondu. 
  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548366/NEAZURNOST-POSLODAVACA-Svaki-deseti-zaposleni-s-rupama-u-stazu
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Problem je što većina onih koji podnesu zahtev za penziju saznaju da nemaju uplaćene doprinose 
tek kada steknu uslov za penziju, što je već kasno. 
  
Poseban je problem što oštećeni ne mogu da pokrenu sudski spor kojim bi se traţila samo uplata 
doprinosa. Sud smatra da takav tuţbeni zahtev ne spada u njegovu nadleţnost. Jedino što 
zaposlenom preostaje jeste da podnese kriviĉnu prijavu protiv poslodavca. 
  
U penzijskom fondu kaţu da oštećeni ne mogu da traţe od poslodavca da im, umesto PIO fondu, na 
tekući raĉun naknadno uplati novac za neuplaćene doprinose.  
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/548462/PROSVETARI-SPREMNI-ZA-DOGOVOR-Kraj-Strajka-do-15-aprila 

PROSVETARI SPREMNI ZA DOGOVOR Kraj Štrajka do 
15. aprila 

Miljana Leskovac  

Broj nastavnika u štrajku sve više se osipa nakon što su im, po nalogu ministra prosvete SrĊana 
Verbića, dodatno smanjene ionako mizerne plate. 

Ministar Verbić na protestu prosvetara Ni i u sindikatima ne kriju da su spremni na kompromis kako 
bi se štrajk okonĉao do kraja prolećnog raspusta, 15. aprila.  
 - Ljudi pucaju. Smanjuju im se plate jer štrajkuju, a i ovako jedva sastavljaju kraj s krajem. Zato 
je deo kolega već odustao od štrajka. U zbornicama brzo dolazi do svaĊa, meĊuljudski odnosi su sve 
gori. Umesto o Ċacima, priĉa se o štrajku, o Verbiću, o tome kako preţiveti i platiti raĉune - priĉa 
za „Blic“ Milorad Antić, ĉlan Štrajkaĉkog odbora i potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije 
(SRPS).   

Zbog drţanja skraćenih ĉasova od po 30 minuta, prosvetni radnici meseĉno ostaju bez 6.000 dinara. 
Kad se u obzir uzme da proseĉna plata u prosveti trenutno iznosi 38.000 dinara, ne ĉudi da takav 
pritisak daje rezultate. Predstavnici sindikata danas će u Ministarstvu prosvete nastaviti 
pregovore.  
  
Milorad Antić 

- Nadamo se da će se ove nedelje naći rešenje za štrajk kako bi se posle prolećnog raspusta, 15. 
aprila, nastava normalizovala u svim školama. Oĉekujemo da ministar prosvete i Vlada Srbije 
pristanu na minimalne uslove prosvetnih radnika. Po decu bi bilo pogubno da se štrajk nastavi. Sve 
što traţimo je novĉana pomoć za nastavnike u visini neto proseka, pa ĉak isplaćena na tri rate, od 
oktobra do decembra - kaţe Antić. 
  
 Peti mesec štrajka 
Štraj trajkovanjak skraćenjem ĉasova traje od 17. novembra 2014. godine, a glavni zahtev 
štrajkaĉa je da se nastavnicima koji u proseku zaraĊuju oko 38.000 dinara ove godine isplati 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/548462/PROSVETARI-SPREMNI-ZA-DOGOVOR-Kraj-Strajka-do-15-aprila
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novĉana pomoć u visini proseĉne neto zarade. Sagovornici „Blica“ dodaju da bi ministar Verbić već 
danas trebalo da ponudi rešenje za prekid štrajka. 
Dodaje da su nastavnici, u sluĉaju da se ne dogovore sa ministrom, spremni na veliki uliĉni protest 
u Beogradu. 
  
- Spremamo javni ĉas ispred Vlade Srbije iz prve pomoći, a lekcija je pomoć Vladi i ministru koji ne 
moţe da reši štrajk - najavljuje Antić. 
Najjaĉe štrajkaĉko gnezdo i dalje je u Ĉaĉku, gde su nastavnici sloţni u nameri da istraju do kraja. 
Ipak, Dragan Matijević, predsednik USPRS, takoĊe se nada da je na pomolu rešenje za štrajk i da će 
od sredine aprila nastava moći da se normalizuje. 
  
- Dobra volja postoji, tim pre što je i premijer izjavio da se prosvetarima mora pomoći. U interesu 
svakog prosvetnog radnika je da se štrajk što pre reši. Ministar mora da prestane sa represijom 
prema prosvetnim radnicima. Broj štrajkaĉa se osipa, ali kritiĉna masa i dalje postoji i ona se neće 
razbiti koliki god pritisci bili - istiĉe Matijević. 
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Најцрње запошљавају газде у угоститељству и 
трговини 

Појава запослених који раде без папира, односно на црно, није изум Србије јер се то 
дешава у свим земљама. Ипак, сталним контролама и високим казнама на тај корак се у 
многим земљама одлучује 

Грађевинари доста посла одраде на црно 

све мање послодаваца, а слично је учињено и у Србији. То говоре и позитивни резултати 
контрола које је Инспекторат за рад предузео у другој половини прошле године. Тај посао је 
настављен и ове године, а контролисан је рад послодаваца који се баве различитим 
делатностима. Како кажу у Инспекторату рада, контроле су често рађене по принципу 
ротације, циљано у одређеним делатностима и на одређеној територији. 

По подацима Инспектората за рад, радника без уговора о раду највише је у делатностима 
трговине, угоститељства, грађевинарства и пољопривреде. Тако је приликом контрола у целој 
Србији за прва три месеца ове године утврђено да су 2.034 особе радиле на црно, а радни 
однос је засновало њих 1.028. У Војводини је откривено 308 оних који су радили на црно, а 
радни однос је засновало њих 200. 

На основу података Инспектората рада, од почетка године до краја марта у Србији је обављено 
14.214 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду, као и 
8.836 инспекцијских надзора у области радних односа. Епилог је 1.516 решења о налагању 
отклањања утврђених неправилности, 206 указивања на неправилности и 69 упозорења. У 
области безбедности и здравља на раду урађено је 5.378 контрола и донето 1.807 решења о 
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отклањању недостатака, док је због могућности угрожавања безбедности и здравља 
запослених донето 107 решења о забрани рада на месту рада. У истом периоду урађено је 255 
инспекцијских надзора поводом пријављених повреда на раду.  

Због прекршаја за које је утврђена новчана казна, издато је 12 прекршајних налога и поднето 
929 захтева за покретање прекршајног поступка. У Војводини је у истом периоду урађено 3.385 
инспекцијских надзора, као и 2.171 контрола у области радних односа. Донето је 304 решења 
да се отклоне неправилности, у 65 случајева указано је на неправилности, а за 31 случај је 
издато упозорење. У области безбедности и здравља на раду било је 1.214 контрола, после 
којих је донето је 408 решења о отклањању недостатака и 19 решења о забрани рада на месту 
рада, а инспектори рада су урадили и 69 контрола због пријављених повреда на раду. Због 
прекршаја за које је утврђена новчана казна издато је три прекршајна налога, поднет је 431 
захтев за покретање прекршајног поступка и три пријаве за покретање кривичног поступка 
против одговорних лица, због основане сумње да су починила кривично дело изазивања 
опасности необезбеђивањем мера безбедности и здравља на раду. 

Из Инспектората рада указују на то да су сузбијању рада на црно значајно допринеле и измене 
и допуне Закона о раду јер послодавац има обавезу да примерак уговора о раду (оригинал или 
копију) или уговора о другом виду радног ангажовања држи на месту рада запосленог, а то 
спречава ретроактивно закључење уговора о раду. Такође, сада инспектора рада имају 
овлашћење да наложе послодавцу да са запосленим с којим није закључен уговор о раду, то 
учини у писаном облику 

И да подсетимо, казне за оне који с радницима не закључе уговор о раду веће су него раније, 
а против оних који то ипак не учине инспектор рада одмах, као и до сад, подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка. За овај прекршај прописана је казна од 800.000 до 2.000.000 
динара за правно лице, за одговорно лице од 50.000 до 150.000 динара, а за предузетника од 
300.000 до 500.000 динара. 

Д. Млађеновић 
  

Исто према свим послодавцима 
Када се говори о раду на црно, указују у Инспекторату рада, не прави се разлика између 
послодаваца који послују без икаквог правног основа и званично регистрованих. Инспектори 
рада су надлежни да утврђују радноправни статус радника затечених да раде код званично 
регистрованих послодавца, док се код нерегистрованих одмах обавештавају надлежни – 
Пореска управа, Тржишна, Туристичка инспекција... 

 

 

 


