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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553879-Otpremnine-za-5000-radnika 

Otpremnine za 5.000 radnika 
Z. R. - S. B.   

Od 43 firme koje su početkom juna ostale bez zaštite države, u stečaj krenulo njih 15. Katanac 

preti i preduzećima koja imaju ugovorene poslove 

RAĈUNI su skoro svima u blokadi i mnogi su se već obratili trgovinskim sudovima traţeći izlaz u 
steĉaju. Ostali se mahom pripremaju da krenu istim putem. Od 43 preduzeća, koja su prvog dana 
juna ostala bez zaštite drţave od prinudne naplate, prema podacima Ministarstva privrede, 15 je u 
predsteĉajnom postupku. Od oko 10.000 zaposlenih, koliko ih radi u ovim firmama, zasad je 5.000 
spremno za socijalni program. 

Mnogo obećanja i nada, ali je vreme pokazalo da je otpremnina većini jedini izlaz. Tako izgleda 

rasplet i u "Koĉnoj tehnici" iz Trstenika. Do poslednjeg sekunda je Ministarstvo privrede ovu firmu 

drţalo u uskom krugu strateških za koje će zaštita od poverilaca trajati još godinu dana. Sa spiska 

su "skliznuli" u poslednjem ĉasu. Odolevali su blokadi, ali od ĉetvrtka ni oni ne smeju da raspolaţu 

sredstvima. Blokirala ih je Agencija za privatizaciju kao predsteĉajni upravnik. Svih 326 radnika će 

napustiti firmu uz socijalni program. 

- Mi imamo ugovore vredne izmeĊu 150.000 i 200.000 evra meseĉno do kraja godine i to za trţište 

Evropske unije - objašnjava direktor Novica Radosavljević. - To će sada stati. Ĉim nas ne bude bilo 

par meseci, oni će naći druge proizvoĊaĉe. Stradaće i naši dobavljaĉi, male firme. One će 

verovatno opstati, ali će smanjiti broj radnika. Iz Ministarstva privrede su nas uveravali da uĊemo u 

steĉaj i da ćemo moći da nastavimo proizvodnju i izdamo prostor. To po zakonu, ipak, nije moguće. 

Mi pokrivamo troškove zarada i troškove proizvodnje, ali da budem iskren, ne plaćamo obaveze 

drţavi. Naš steĉaj će sada uticati i na ostale delove "Prve petoletke". 

Bez zadrške su socijalni program prihvatili i u Fabrici sedišta Priboj. Baš ga danas predaju 

Ministarstvu rada. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553879-Otpremnine-za-5000-radnika
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- Svih 50 radnika se izjasnilo za dobrovoljni odlazak iz preduzeća, a fabrici je put u steĉaj izvestan 
- kaţe Dragiša Ţivković, direktor. - Podnećemo zahtev za pokretanje predsteĉajnog postupka. Svi 
radnici će uzeti otpremnine. Dve godine nisu primali platu. 

"Boreli" koji pre svega ima nerešen problem imovine, još ne kreće u steĉaj. Raĉun im je blokiran, 

ali traţi rešenje.  

RADE NORMALNO  

"VRšaĉki vinogradi" su ušli u predsteĉajni postupak. - Od jula ćemo najverovatnije ući u steĉajni 

postupak - kaţe direktor Nebojša Mišić. - Mi ćemo nastaviti normalno da radimo. Sledi berba 

groţĊa. Mi nemamo problem sa nastavkom proizvodnje. U toku je anketa meĊu radnicima ako je 

neko zainteresovan za socijalni program. Takva odluka ni za koga nije laka, ali je moraju doneti 

sami radnici. 

BEZ BLOKADE 
 
Sa spiska 43 firme bez zaštite drţave juĉe u blokadi nije bilo svega nekoliko njih. Po evienciji 
Narodne banke Srbije, raĉuni nisu bili u "crvenom" "Energetici" iz Kragujevca, PPT-TMO iz Trstenika, 
Rudniku Kovin, "Baĉkoj" iz Sivca, "Jadranu" iz Nove Gajdobre, kao ni "Hipolu" iz Odţaka. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:553859-Paracin-Srbijagas-koci-staklaru 

Paraćin: "Srbijagas" koči staklaru 
Z. Rašić  

Udruženje "Pokret dostojanstvenih" pisalo predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću. 

Dva sindikata zahtevaju ispunjenje dogovora sa sastanka kod ministra privrede 

 
SRPSKA fabrika stakla" i dalje je u blokadi i opstaje "na mišiće" iako je pre skoro dva meseca sa 
Ministarstvom privrede postignut dogovor koji bi omogućio njen opstanak. Pored sindikata koji su 
već apelovali na ministra privrede Ţeljka Sertića da ispune dogovor i omoguće "prebijanje dugova" 
sa "Srbijagasom", za Staklaru strahuje i Udruţenje graĊana "Pokret dostojanstvenih" koje se 
obratilo, prvi put predsedniku Nikoliću, a drugi put premijeru Vuĉiću. 

- Prosto je neverovatno da jedina fabrika ambalaţnog stakla u Srbiji ima problema u poslovanju i 

plasmanu svojih proizvoda. Njena propast i zatvaranje odgovaralo bi samo staklarama iz ne tako 

bliskog okruţenja. Šta treba da uradimo da bi Vlada shvatila da je SFS za Paraćin isto što je "Fijat" 

za Kragujevac, "RTB" za Bor i Ţelezara za Smederevo - pita u dopisu Vesna Ţivanović, predsednica 

udruţenja. - I Paraćin postoji na karti Srbije a ne samo Beograd, Kragujevac, Bor i Smederevo, te 

zato od predsednika i premijera traţimo pomoć. 

Dva reprezentativna sindikata "Srpske fabrike stakla", Samostalni i "Nezavisnost", tvrde da iza 

beskrajnog odlaganja rešavanja problema te fabrike stoji JP "Srbijagas". Oni su se u petak ponovo 

obratili ministru privrede Ţeljku Sertiću apelujući poslednji put u ime 840 zaposlenih, da se ispune 

obećanja koja su 24. aprila na sastanku data paraćinskoj fabrici. 
TRANZICIJAPARAĆIN je nekada bio ĉetvrti po redu industrijski grad u Srbiji, a pre dvadesetak 
godina bilo je zaposleno 18.000 ljudi. Naţalost, loše privatizacije i ekonomska kriza uĉinile su 
svoje. Danas je u radnom odnosu tek nešto više od 3.000 Paraćinaca, raĉunajući i 850 zaposlenih u 
SFS, ĉiji opstanak visi o koncu. 

- Iako smo se liĉno uverili da ste vi i vaši saradnici pripremili predlog potrebnih odluka za usvajanje 

na Vladi RS, prema našim saznanjima, do današnjeg dana ti predlozi uopšte nisu razmatrani. 

Osećamo se prevareni, posebno zato što iza beskonaĉnog odlaganja rešavanja našeg gorućeg 

problema oĉigledno stoji "Srbijagas".  

Svi zaposleni u SFS pamte za koliko je malo para Agencija za privatizaciju prodala fabriku 2006. a 

za koliko desetina puta više je istu tu fabriku prodao "Srbijagas" i to samo većinski udeo. Pamte i 

naĉin gazdovanja i arĉenja para predstavnika "Srbijagasa" u menadţmentu SFS u vreme kada 

zaposleni nisu imali overene zdravstvene knjiţice, povezan radni staţ, obaveze prema drţavi bile su 

neizmirene, a fabrika dovedena pred steĉaj - navodi se u dopisu koji su dva sindikata uputila 

Sertiću. 

Na kraju, sindikalci navode da ipak oĉekuju da će Vlada rešiti sudbinu Staklare na sednici koja 

treba da bude odrţana u ĉetvrtak, 25. juna. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:553859-Paracin-Srbijagas-koci-staklaru
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553927-Najvise-radnika-na-crno-u-ugostiteljstvu-i-

trgovinama 

Najviše radnika na crno u ugostiteljstvu i trgovinama 
Tanjug  

U kontroli Inspektorata za rad sprovedenoj na teritoriji Beograda i Zemuna, od 1.285 osoba 

zatečenih na radu, 181 nije imala zaključen ugovor o radu i nije bila prijavljena na obavezno 

socijalno osiguranje 

BEOGRAD - U kontroli Inspektorata za rad sprovedenoj na teritoriji Beograda i Zemuna, od 1.285 
osoba zateĉenih na radu, 181 nije imala zakljuĉen ugovor o radu i nije bila prijavljena na obavezno 
socijalno osiguranje, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna 
pitanja. 

Tim pojaĉanim inspekcijskim nadzorima sprovedenim juĉe bila su obuhvaćena 352 privredna 

subjekta razliĉitih delatnosti, a kontrolisani su industrijska zona Zemun, velika gradilišta, splavovi, 

autoservisi, poslodavci u trţnim centrima i ugostiteljskim objektima, ali i frizerski i kozmetiĉki 

saloni. 

 

Najviše radnika "na crno" otkriveno je u ugostiteljskim i trgovinskim objektima i na gradilištima. 

 

Inspektori su poslodavcima izdali 28 prekršajnih naloga, a za prekršaje koji se odnose na nedrţanje 

ugovora na mestu rada propisana je novĉana kazna od 50.000 do 100.000 dinara. 

 

Zbog utvrĊenih prekršaja inspektori rada će podneti zahteve za pokretanje prekršajnog postupka 

protiv pravnog i odgovornog lica, i doneće rešenja kojima će poslodavcima naloţiti zasnivanje 

radnog odnosa sa osobama koje su radile "na crno". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553876-Malinari-prete-blokadom-puteva 

Malinari prete blokadom puteva 
J. Su.   

Posle neuspelih pregovora sa hladnjačarima oko otkupnih cena, proizvođači najavljuju proteste 

na saobraćajnicama. Ako ne dobiju 2,3 evra po kilogramu, ponoviće se protesti kao prošle 

godine 

 
UKOLIKO otkupna cena maline ne bude 2,3 evra po kilogramu, proizvoĊaĉi ovog voća najavili su 
blokade pruga i puteva u Srbiji! 

- Kako nastavljeni pregovori sa otkupljivaĉima i predstavnicima resornih ministarstava nisu 

postignuti, malinari su prinuĊeni da preduzmu radikalnije mere - najavio je juĉe Dobrivoje Radović, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553927-Najvise-radnika-na-crno-u-ugostiteljstvu-i-trgovinama
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553927-Najvise-radnika-na-crno-u-ugostiteljstvu-i-trgovinama
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553876-Malinari-prete-blokadom-puteva
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predsednik Asocijacije "Malinari Srbije". Kako kaţe, u Maĉvansko-kolubarskom okrugu malina se 

plaća od 250 do 270 dinara, a njima je ponuĊeno 170, što oni neće prihvatiti. 

- Stav malinara i Asocijacije je da cena bude jedinstvena, na nivou cele zemlje, a drţava treba da 

se zapita zašto taj proizvod u razliĉitim krajevima ima drugaĉiju cenu - rekao je Radović. - 

Izvozniĉki lobi ima uticaj na ministarstvo poljoprivrede i trgovine, zbog ĉega ne zauzima stav da 

reši ovaj gorući problem ivanjiĉkih i ariljskih malinara. Ukoliko Vlada ne sagleda sveukupnu 

situaciju proizvoĊaĉa i reši problem cene maline, blokiraćemo puteve, pruge i pristupne 

saobraćajnice do skladišnih centara malina. 

Kako smo saznali, pregovori izmeĊu malinara i otkupljivaĉa, koji su obavljeni prekjuĉe u Vladi 

Srbije, trajali su više od pet sati. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553783-Vucic-Ocekujem-povecanje-plata-i-penzija-

sa-MMF-om-u-avgustu 

Vučić: Očekujem povećanje plata i penzija, sa MMF-om 

u avgustu 
Tanjug  

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje povećanje plata i penzija, s 

obzirom da smo u prvih šest meseci uštedeli 77 milijardi dinara, kao i da će razgovori sa MMF-

om o tome biti nastavljeni u avgustu 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da oĉekuje povećanje plata i penzija, s obzirom 
da smo u prvih šest meseci uštedeli 77 milijardi dinara, kao i da će razgovori sa MMF-om o tome biti 
nastavljeni u avgustu. 

"Naša ušteda na šestomeseĉnom nivou je u odnosu na ono što je bio plan 77 milijardi dinara ili 630 

miliona evra. Naša povećanja koja bi išla bila bi u visini 120 ili 130 miliona evra i za to fiskalni 

prostor, ukoliko se ne vara, sa lakoćom imamo i pritome toliki fisalni prihod tek oĉekujemo od 

akciza za struju. Tako da imamo veoma širok fiskalni prostor", rekao je Vuĉić na konferenciji za 

novinare. 

On je kazao da je posao Fisklanog saveta da uvek budu strogi i da kaţu kako su nezadovolji. 

"Imamo do sada najveću razliku u bruto domaćem PDV-u u junu, 2,5 milijardi nam je veći bruto 

domaći PDV u odnosu na jun 2014", rekao je premijer dodajuć ida oĉekujem pozitivan rast već u 

ovoj godini uprkos merama fiskalne konsolidacije. 

Kako kaţe, vlada će u avgustu da krene u razgovore sa MMF-om tako da ne ugrozimo sporazum s 

tom meĊunarodnom finansijskom institucijom. 

"Ali smatramo i da bi nam i povećanje potrošnje i veća nada i zadovoljstvo naših graĊana znaĉilo u 

ekonomskim reformama", istakao je Vuĉić. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553783-Vucic-Ocekujem-povecanje-plata-i-penzija-sa-MMF-om-u-avgustu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553783-Vucic-Ocekujem-povecanje-plata-i-penzija-sa-MMF-om-u-avgustu
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DEFICIT 17,6 MILIJARDI DINARA 

Deficit Srbije u ovom trenutku iznosi 17,6 milijardi dinara, a prema procenama MMF-a planirano je 

da on do kraja juna bude 105 milijardi dinara, rekao je premijer. 

Vuĉić je rekao da to znaĉi da će se Srbija manje zaduţiti i da će imati širi fiskalni prostor za mnoge 

stvari, pa i za povećanje plata i penzija. 

Kada je, kako je rekao, formirana Vlada Srbije osnovni cilj koji smo postavili je oĉuvanje mira i 

stabilnosti u Srbiji i naše jedinstveno zalaganje i unapreĊenje srpske ekonomije, te bolji ţivotni 

standard svih naših graĊana. 

Uprkos katastrofalnim poplavama, uspeli smo da pokrenemo znaĉajne ekonomske reforme i da 

postignemo dobre rezultate, zakljuĉio je premijer. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569239/CENE-NA-BALKANU-Evo-koje-zemlje-regiona-su-jeftinije-od-Srbije 

CENE NA BALKANU Evo koje zemlje regiona su 
jeftinije od Srbije 

Tanjug  

Srbija se po cenama potrošaĉke robe i usluga lani našla u "zlatnoj sredini" meĊu 37 evropskih 

zemalja, sa indeksom 53 odsto proseka u EU, ali su u regionu od nas jeftinije bile Bugarska sa 48, 

Makedonija sa 47 i Albanija sa 50 odsto evropskog proseka, objavio je evropski statistiĉki zavod 

Evrostat. 

Srbija po cenama u "zlatnoj sredini" 

Više cene potrošaĉke robe i usluga od Srbije u regionu su imali Rumuni 54 odsto proseka EU, 

Crnogorci i MaĊari po 57, Hrvati 67 i Slovenci 83 odsto. 

 

U Srbiji su cene alkoholnih pića i cigareta, usluga u restoranima i hotelima u 2014. godini bile na 

nivou 53 odsto evropskog proseka, a po tom pokazatelju smo bili skuplji samo od Makedonije, 

Albanije i BiH, ĉiji su indeksi u tom segmentu iznosili 38, 45 i 50 odsto. 

 

Cigarete, alkoholna pića i hotelske usluge najskuplje su meĊu zemljama regiona bile u Sloveniji na 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569239/CENE-NA-BALKANU-Evo-koje-zemlje-regiona-su-jeftinije-od-Srbije
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nivou 83 odsto proseka EU, u Hrvatskoj 77, Rumuniji 72, MaĊarskoj 65, Bugarskoj 58 i Crnoj Gori 57 

procenata evropskog proseka. 

 

Kada je reĉ o hrani i bezalkoholnim pićima, indeks cena u Srbiji je bio 74 odsto evropskog proseka, 

koliko je iznosio i za BiH, a jeftinije su pazarili graĊani Bugarske, gde je taj indeks bio 70 odsto 

proseka EU, zatim Rumuni 68 odsto, Makedonci 58 odsto i Albanci 69 odsto. 

 

Mnogo više novca za hranu i bezalkoholna pića prošle godine su morali da izdvajaju Slovenci, 

kojima je indeks tih cena bio na nivou 99 odsto evropskog proseka, zatim Hrvati sa indeksom 90, 

Crnogorci 77 i MaĊari 76 odsto. 

 

Cene odeće i potrošaĉke elektronike u Srbiji su blizu evropskog proseka, sa indeksom od 92 odnosno 

94 odsto, a po jeftinoj odeći je prednjaĉila Albanija gde su cene bile na nivou 66 odsto proseka 

unije, sledi MaĊarska (70), Makedonija (76), Bugarska (79), BiH (85), Rumunija i Hrvatska (sa po 86 

odsto), Crna Gora (92) i Slovenija sa 94 odsto prseka EU. 

 

Najskuplja evropska zemlja je Švajcarska, gde su cene potrošaĉke robe i usluga 54 odsto više od 

proseka EU, a meĊu skupljima su i zemlje severne Evrope, poput Norveške, Danske i Švedske. 

 

Rekord po skupoći hrane i bezalkoholnih pića drţi Norveška, sa cenama 69 odsto iznad proseka, 27 

odsto višim za odeću, dok su alkoholna pića i duvan tamo 2,39 puta skuplji od EU proseka. 

 

Potrošaĉka elektronika je najskuplja na Islandu, 48 odsto iznad proseka EU, dok su cene u 

restoranima i hotelima najviše u Norveškoj, 76 odsto iznad evropskog proseka. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569129/Udovicki-Problem-finansiranje-po-zaposlenima-a-ne-po-potrebama 

Udovički: Problem finansiranje po zaposlenima, a 
ne po potrebama 

Tanjug  

Potpredsednica Vlade, ministarka Kori Udoviĉki rekla je danas da za prvu fazu otpuštanja 

prekobrojnih u drţavnoj administraciji resorno ministarstvo ima precizan plan, i istakla da je 

najveći problem u reformi javne uprave finansiranje po broju zaposlenih a ne po poslovima koji su 

nam potrebni.Ilustrujući drţavnu administraciju kao veliko ĉudovište, Udoviĉki, koja je i ministarka 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569129/Udovicki-Problem-finansiranje-po-zaposlenima-a-ne-po-potrebama
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drţavne uprave i lokalne samouprave rekla je za Kaţiprst B92 da njeno ministarstvo najbolje do 

sada poznaje to stvorenje. 

"To stvorenje nije ni pitomo stvorenje ali nije ni ono koje se predstavljalo javnosti. Nije to 

ĉudovište preveliko, ali je struktura pogrešna", rekla je Udoviĉki, istakavši da ima ljudi koji rade 

zastarele poslove, a samo pet odsto zaposlenih bavi se osmišljavanjem politike. 

 

„ Nemamo dovoljno funkcija koje su potrebne, nemamo dovoljno inspekcija, radimo stvari na 

zastareli naĉin. Najveći problem je to što finansiramo po broju zaposlenih a ne po poslovima koji su 

nam potrebni", rekla je Udoviĉki. 

 

Komentarišući izjave predstavnika Fiskalnog saveta da nema preciznog plana o otkazima, Udoviĉki 

je rekla da je sada i Fiskalnom savetu jasno da je to teţak posao. 

 

"Da smo mi nauĉnici kao oni, da sedimo godinu dana i raĉunamo i napravimo plan, mogli bismo da 

kaţemo 'evo sad sprovodimo plan', ali u stvarnosti to ne ide tako, vi sagledavate stanje i 

preduzimate ono što morate brzinom koja je potrebna“ , rekla je ona. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569095/Atanackovic-Realno-o-povecanju-plata-i-penzija-kad-dodje-MMF 

Atanacković: Realno o povećanju plata i penzija kad 
dođe MMF 

Tanjug  

Bilo bi korisno za graĊane Srbije da plate i penzije budu veće, ali je sada suviše rano da se one 

vrate na nivo pre smanjenja jer to neće dovesti do ţeljenih rezultata i planiranih ušteda, smatra 

predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković i ocenjuje da će se o toj temi realno razgovarati 

tek kad nam ponovo dodje MMF krajem avgusta. 

- S jedne strane, za veću potrošnju bilo bi korisno da se plate vrate i budu veće nego što su sada, 

meĊutim, mislim da je suviše rano za to, a mudra je odluka da se u avgustu posle razgovora sa 

MMF-om vidi da li postoje neke mogućnosti - kazao je Atanacković. 

 

Kako je kazao, kad smo već ostvarili uštede i kada je došlo do odreĊenih efekata zbog smanjenja 

plata i penzija bilo bi suviše rano i brzo da sada te rezultate "vratimo na poĉetak". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/569095/Atanackovic-Realno-o-povecanju-plata-i-penzija-kad-dodje-MMF
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Atanacković je rekao da oĉekuje da će MMF imati neoporedivo bolji uvid u sva ekonomska kretanja, 

kao i da li će pozitivno reagovati ceneći sve fiskalne rezultate. 

 

- Puno nade polaţem u stav koji je za nas obavezujući, a koji je uvek kad se radi o MMF-u u plod 

ozbiljnog razmatranja ukupne situacije - kaţe Atanacković. 

 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da oĉekuje povećanje plata i penzija, s obzirom 

da smo u prvih šest meseci uštedeli 77 milijardi dinara, kao i da će razgovori sa MMF-om o tome biti 

nastavljeni u avgustu. 

 

- Naša ušteda na šestomeseĉnom nivou je u odnosu na ono što je bio plan 77 milijardi dinara ili 630 

miliona evra. Naša povećanja koja bi išla bila bi u visini 120 ili 130 miliona evra i za to fiskalni 

prostor, ukoliko se ne vara, sa lakoćom imamo i pritome toliki fisalni prihod tek oĉekujemo od 

akciza za struju. Tako da imamo veoma širok fiskalni prostor - rekao je Vuĉić na konferenciji za 

novinare u vladi. 

 

On je kazao da je posao Fisklanog saveta da uvek budu strogi i da kaţu kako su nezadovolji. 

 

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je pre dva dana da još nema ekonomskog 

opravdanja za povećanje plata i penzija, i to ne samo ove godine, već u trogodišnjem periodu 

fiskalne konsolidacije. 

 

On je, na konferenciji za novinare, rekao da ukoliko bi se plate i penzije vratile na nivo pre 

umanjenja i deficit bi se vratio na nivo od oko 6,5 odsto BDP-a iz 2014. godine što bi znaĉilo da 

konsolidacije nije ni bilo. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Inspektori-love-neprijavljene-radnike.sr.html 

Инспектори „лове“ непријављене раднике 

„Ради само два дана“, најчешће је оправдање власника локала чији запослени немају уговор о 

раду. Нервоза због контроле присутна код већине послодаваца 

„Добар дан, инспекција рада!“ Ова реченица јуче се најчешће чула у београдским радњама, 
аутосервисима, перионицама хотелима, козметичким салонима, ресторанима и другим 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Inspektori-love-neprijavljene-radnike.sr.html
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угоститељским објектима. Инспектори 16 управа широм Србије, њих 77, закуцало је на врата 
послодаваца из индустријске зоне у Земуну, на Алтини, у Новој Галеници, али и у централним 
деловима главног града. На Алтини и у Новој Галеници акцију су започеле и инспекторке из 
Ваљева, Невена Станојловић и Зорица Дугонић. Прва провера уговора о раду уследила је у 
хотелу на рубу Нове Галенике. 

– Опет сте дошли, ово је пети или шести пут да нас контролишете у последњих месец и по 
дана. Није проблем, пријављени су нам сви радници, али те сталне посете нам одузимају 
време – објашњава власник хотела док подноси документа инспекторкама. 

– Овде вам се не слажу датуми – указује Невена директору на пропуст. 

– Знам, нисмо стигли да исправимо ту грешку – правда се власник. 

– У реду, исправите то, али морате да исправите још нешто. У уговору на одређено време не 
сме да стоји и време пробног рада – сугерише инспекторка. 

– Нисам адвокат, не разумем се – надовезује се власник. 

– Не треба да будете адвокат него нека само ваш адвокат то среди – додаје Невена која после 
предаје записника са колегиницом креће у обилазак других објеката. 

Следећи на мети контроле су мењачница и ресторан. У првом објекту инспекторе дочекује 
девојка за шалтером. 

– Јел’ ви радите овде – пита инспекторка успут се представљајући. 

– Да... На пробном раду сам двадесетак дана – одговара збуњена девојка. 

– Имате ли уговор о раду и решење Агенције за привредне регистре? 

– Не... Али, имам сертификат за мењача. 

Ове речи буде сумњу да у овом објекту и није све баш тако чисто. Јер уговор није на радном 
месту, где би морао да буде један његов примерак. 

– Реците ми своје податке. И позовите газду – саветује Невена девојку која својим нервозним 
понашањем појачава њене сумње. 

 
Локал у "Земун парку": међу контролисанима било је и оних са уредним папирима 
– Хало, овде је неко из инспекције, тражи уговор и решење АПР-а! Где си ставио то – девојка 
постаје све нервознија док говори инспекторки да газда стиже за пола сата. 

Испоставило се међутим да је газда на вратима. Нервозно зауставља екипу „Политике“ која 
прати инспекторе у контроли београдских послодаваца и забрањује фоторепортеру да 
фотографише. Када је инспекторка написала прекршајну пријаву, јер су и власник објекта и 
радница тврдили да уговор није у канцеларији, „сетили“ су се да је у сефу. 

А у другом делу угоститељског центра, ситуација је још озбиљнија. У ресторану директор и 
малобројни радници сударају се у журби. Трче на све стране како би што пре инспектроки 
Зорици донели уговоре. 

– Недавно смо селили канцеларију из једног дела зграде у други па не можемо још да се 
снађемо где су нам сви папири – правда се директор. 
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Али, инспекторка ускоро открива да два момка немају никакав доказ о радном ангажовању. 

– Ма једва смо и њих нашли. Нико неће да дође када чује да треба да ради на Алтини. Од сто 
позива на разговор дође тек двоје, троје. И њих двојицу сам нашао преко препоруке. Ту су тек 
три дана, да виде да ли им одговара – мудро се директор досетио чувена три дана, колико по 
закону максимално сме да протекне пре него што радник потпише уговор. 

– До понедељка морате да им урадите уговоре на неодређено време – каже инспекторка 
директору који као да једва чека да инспекција напусти његов локал.. 

Контрола се одвија доста брзо, на реду је оближњи аутосервис. А, тамо – ново изненађење. 
Инспекторка Зорица открива да у њему осим газде ради још само момак који је „баш јуче 
напунио 18 година“. 

– Тек два-три дана је на пробном раду – ужурбано објашњава власник. 

 Али, као и његов комшија из ресторана заборавља да то није оправдање – јер чак и ако није 
пунолетан, радник је морао да потпише неки облик уговора о раду. 

– Урадите то што пре јер казне за то су између 300.000 и 500.000 динара. Велики проблем је и 
то што је био малолетан – упозорава инспекторка Зорица. 

– Ма, све што кажете сте у праву. Али, нисмо стигли да урадимо уговор јер није имао ни радну 
књижицу – вајка се газда док успоставља везу са књиговођом како би што пре сачинили 
уговор. 

Док су инспекторке завршавале проверу у оближњем објекту, њихове колеге из Ваљева 
„прочешљале“ су локале недавно отвореног „Земун парка“. У првом бутику инспекција је 
утврдила да су сви папири уредни – запослени имају уговоре, студенти су пријављени преко 
омладинске. Међутим, у неколико следећих локала ситуација је била потпуно другачија. 

– Већина радника није пријављена. Сви говоре да су тек неколико дана ту, да се тек уигравају 
јер је центар скоро отворен – рапортирају колеге Зорици са којом су у овом објекту остали јуче 
до вечерњих сати. 

Колико год да су доживели непријатно изненађење због изненадне посете, власници 
земунских трговинских, угоститељских и других објеката могу бити и срећни. Јер инспектори 
су само проверавали затечено стање, и нису контролисали безбедност и здравље на раду што 
им такође стоји у опису посла. 

– Свашта смо видели. Неки су мислили да ће нас преварити подношењем уговора који су 
ретроактивно урадили, али заборављају да ће их одати пријаве у Фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање. Јер те пријаве не могу да ураде ретроактивно – открива Невена 
Станојловић. 

Дејан Алексић 
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AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-131363-nacrt-zakona-o-radu-vie-na-ruku-poslodavcima.html 

NACRT ZAKONA O RADU VIŠE NA RUKU 
POSLODAVCIMA 
Beta  

Predsednik Samostalnog sindikata radnika graĊevinarstva, Duško Vuković izjavio je da taj sindikat 

nije zadovoljan Nacrtom zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u 

inostranstvo i njihovoj zaštiti, jer taj zakon ide više na ruku poslodavcima, nego zaposlenima 

On je Agenciji Beta kazao da je potrebno da se zakon promeni jer je iz 1998. godine, ali novi zakon 
ne sme da se donese tek tako, samo da bi se doneo. 

"Osim kaznenih odredbi koje su veće i obaveza da poslodavac imenuje kontakt-osobu za 
koordinaciju, ne vidim boljitak, pogotovo ako ostanu ovakva rešenja u zakonu. Samo moţemo da 
kaţemo da smo doneli zakon”, kazao je Vuković. 

 
Po njegovim reĉima drţava treba da ţešće sankcioniše poslodavce ukoliko ne poštuju obaveze. 
 
"Nezadovoljni smo i delom rada na odreĊeno vreme i mogućnošću koja je data da, ako neko radi u 
inostranstvu, to se ne raĉuna u ukupno trajanje mogućnosti rada na odreĊeno vreme. Nezadovoljni 
smo i delom ; koji predviĊa obavezu poslodavaca šta u aneksu ugovora o radu treba da obavezno 
napišu", kazao je Vuković. 

On je naglasio i da je veoma šturo regulisano zdravlje na radu i dodao da će se sindikat zalagati da 
radnici ostvare svoje pravo koje im zakon o bezbednosti dozvoljava, i izaberu svog predstavnika za 
bezbednost i zdravlje koji će ukazivati na sve rizike i smeštaj ĉime radnici preduzimaju svoj deo 
odgovornosti za siguran, bezbedan i zdrav rad. 

Vuković je kazao da su graĊevinarstvo i trgovina delatnosti na kojima su najviše angaţovani radnici 
na privremenom radu u inostranstvu. 

Sindikatima se radnici najviše se ţale ker su upućeni na rad u inostranstvo mimo meĊudrţavnih 
sporazuma, u neregularnim uslovima, te ne dobijaju radne dozvole, ima prevare oko plate, radnog 
vremena, zarade kasne ili im se uopšte i ne uplaćuju ili su umanjene, a ţale se i na loš smeštaj. 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u 
inostranstvo i njihovoj zaštiti poĉela je 11. juna i trajaće do kraja ovog meseca. 
 
Pomoćnik ministra za rad, Zoran Lazić izjavio je juĉe da oĉekuje da će do kraja ove godine 
Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad inostranstvo i 
o njihovoj zaštiti, ĉime će se jasnije definisati i povećati prava, ali i obaveze i radnika i 
poslodavaca. 
 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-131363-nacrt-zakona-o-radu-vie-na-ruku-poslodavcima.html
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On je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na javnoj raspravi o nacrtu tog zakona kazao da je to veoma 
vaţan propis za sve i da je njime pogoĊena suština interesa poslodavaca i zaposlenih. 
 
"Cilj ovog zakona je da pospeši zapošljavanje u inostranstvu i da omogući poslodavcima da po 
olakšanoj proceduri zapošljavaju ljude u inostranstvu, ali i da ti zaposleni budu zaštićeni u 
potpunosti, i dobiju ono što im je obećano, odnosno da ih niko ne prevari, da imaju bezbednost 
zdravlja na radu, socijalno i penziono osiguranje i da primaju zarade", kazao je Lazić. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=20&nav_id=1006384 

Zakon o radu u pečalbi na ruku poslodavcima 
Predsednik Samostalnog sindikata radnika graĊevinarstva, Duško Vuković kaţe da sindikat nije 
zadovoljan Nacrtom zakona o uslovima za radnike u inostranstvu. 

IZVOR: BETA SUBOTA 

Prema njegovim reĉima, taj zakon ide više na ruku poslodavcima, nego zaposlenima. 

On je Agenciji Beta kazao da je potrebno da se zakon promeni jer je iz 1998. godine, ali novi zakon 
ne sme da se donese tek tako, samo da bi se doneo. 
  
 
"Osim kaznenih odredbi koje su veće i obaveza da poslodavac imenuje kontakt-osobu za 
koordinaciju, ne vidim boljitak, pogotovo ako ostanu ovakva rešenja u zakonu. Samo možemo da 
kažemo da smo doneli zakon”, kazao je Vuković.  
 
Po njegovim reĉima država treba da žešće sankcioniše poslodavce ukoliko ne poštuju obaveze.  
 
"Nezadovoljni smo i delom rada na određeno vreme i mogućnošću koja je data da, ako neko radi u 
inostranstvu, to se ne računa u ukupno trajanje mogućnosti rada na određeno vreme. Nezadovoljni 
smo i delom koji predviđa obavezu poslodavaca šta u aneksu ugovora o radu treba da obavezno 
napišu", kazao je Vuković. 
  
On je naglasio i da je veoma šturo regulisano zdravlje na radu i dodao da će se sindikat zalagati da 
radnici ostvare svoje pravo koje im zakon o bezbednosti dozvoljava, i izaberu svog predstavnika za 
bezbednost i zdravlje koji će ukazivati na sve rizike i smeštaj ĉime radnici preduzimaju svoj deo 
odgovornosti za siguran, bezbedan i zdrav rad. 
  
Vuković je kazao da su graĊevinarstvo i trgovina delatnosti na kojima su najviše angaţovani radnici 
na privremenom radu u inostranstvu. 
  
Sindikatima se radnici najviše se ţale ker su upućeni na rad u inostranstvo mimo meĊudrţavnih 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=20&nav_id=1006384
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sporazuma, u neregularnim uslovima, te ne dobijaju radne dozvole, ima prevare oko plate, radnog 
vremena, zarade kasne ili im se uopšte i ne uplaćuju ili su umanjene, a ţale se i na loš smeštaj. 
  
Javna rasprava o Nacrtu zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u 
inostranstvo i njihovoj zaštiti poĉela je 11. juna i trajaće do kraja ovog meseca. 
  
Pomoćnik ministra za rad, Zoran Lazić izjavio je juĉe da oĉekuje da će do kraja ove godine 
Skupština Srbije usvojiti zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad inostranstvo i 
o njihovoj zaštiti, ĉime će se jasnije definisati i povećati prava, ali i obaveze i radnika i 
poslodavaca.  
 
On je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na javnoj raspravi o nacrtu tog zakona kazao da je to veoma 
vaţan propis za sve i da je njime pogoĊena suština interesa poslodavaca i zaposlenih. 
  
 
"Cilj ovog zakona je da pospeši zapošljavanje u inostranstvu i da omogući poslodavcima da po 
olakšanoj proceduri zapošljavaju ljude u inostranstvu, ali i da ti zaposleni budu zaštićeni u 
potpunosti, i dobiju ono što im je obećano, odnosno da ih niko ne prevari, da imaju bezbednost 
zdravlja na radu, socijalno i penziono osiguranje i da primaju zarade", kazao je Lazić. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=19&nav_id=1006108 

Penzioneri: Nećemo mi da krpimo budžet 
Sindikat penzionera Srbije saopštio je da će poskupljenje struje od 12 dosto dodatno opteretiti 
ionako ispraţnjene kućne budţete stanovništa. 

IZVOR: TANJUG PETAK 

  Sindikat poruĉuje da poskupljenje neće znaĉajno doprineti poboljšanju stanja u elektroprviredi i 

obnovi kapaciteta, kako oĉekuju nadleţni. 

"Pozivamo vladu da zaustavi bujicu nameta kojima od početka godine dovodi u sve teži materijalne 
položaj, ne samo penzionere i stara lica kao najugroženiju populaciju, već i ogromnu većinu 
građana zemlje", navodi se u saopštenju tog sindikata. 
  
Posle smanjenja plata i penzija i povećanja poreza na imovimu, stiţe novi udar na standard 
graĊana u vidu poskupljenja struje, upozorava taj sindikat. 
  
"Ovom najnovijom nepopularnom merom vlada pokazuje da je izgubila osećaj za realnost u kojoj 
se nalazi najveći broj građana Srbije, a ona je sve sumornija", navodi se u saopštenju.  
 
Sindikat takoĊe navodi da će od 12 procenata, koliko iznosi poskupljenje, veći deo, (ĉak 7,5 odsto) 
otići u vidu akcize u republiĉki budţet, a samo 4.5 odsto EPS-u i da to znaĉi da je glavni razlog sa 
poskupljenje punjenje budţeta u koji će se sliti 14 milijardi dinara, a ne interes elektroprivrede. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=06&dd=19&nav_id=1006108
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Sindikat penzionera Srbije ukazuje da je sliĉan model bio primenjen i u susednoj Rumuniji , koja se 
opredelila na rigoroznu štednju, a prioritet dala vraćanju dugova stranim poveriocima. 
  
 
Sindikat takoĊe postavlja pitanje premijeru Aleksandru Vuĉiću "da li Srbija kupuje struju od 
MeĊunarodnog monetarnog fonda ili je sama proizvodi?". 
  
"Sindikat penzionera Srbije zahteva od vlade i da saopšti građanima da li veliki sistemi koji su i 
najveći potrošači električne energije, poput Rudarsko-topioničarskog basena Bor, Železare 
Smederevo , Azotare i drugih privrednih subjekata, redovno plaćaju električnu energiju ili su 
povlašćeni na račun ostalih potrošača pa za njih poskupljenje ne važi", dodaje se u saopštenju 
Sindikata penzionera Srbije. 
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Sindikat: Poskupljenje struje će dodatno opteretiti 
građane 
Foto: freeimages.com 

Sindikat penzionera Srbije saopštio je danas da će poskupljenje struje od 12 dosto dodatno 

opteretiti ionako ispražnjene kućne budžete stanovništa i da neće značajno doprineti poboljšanju 

stanja u elektroprviredi i obnovi kapaciteta, kako očekuju nadležni. 

"Pozivamo vladu da zaustavi bujicu nameta kojima od poĉetka godine dovodi u sve teţi materijalne 
poloţaj, ne samo penzionere i stara lica kao najugroţeniju populaciju, već i ogromnu većinu 
graĊana zemlje", navodi se u saopštenju tog sindikata. 

 
Posle smanjenja plata i penzija i povećanja poreza na imovimu, stiţe novi udar na standard 
graĊana u vidu poskupljenja struje, upozorava taj sindikat. 

 
"Ovom najnovijom nepopularnom merom vlada pokazuje da je izgubila osećaj za realnost u kojoj se 
nalazi najveći broj graĊana Srbije, a ona je sve sumornija", navodi se u saopštenju. 

 
Sindikat takoĊe navodi da će od 12 procenata, koliko iznosi poskupljenje, veći deo, (ĉak 7,5 odsto) 
otići u vidu akcize u republiĉki budţet, a samo 4.5 odsto EPS-u i da to znaĉi da je glavni razlog sa 
poskupljenje punjenje budţeta u koji će se sliti 14 milijardi dinara, a ne interes elektroprivrede. 
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Sindikat takoĊe postavlja pitanje premijeru Aleksandru Vuĉiću "da li Srbija kupuje struju od 
MeĊunarodnog monetarnog fonda ili je sama proizvodi?". 

 
"Sindikat penzionera Srbije zahteva od vlade i da saopšti graĊanima da li veliki sistemi koji su i 
najveći potrošaĉi elektriĉne energije, poput Rudarsko-topioniĉarskog basena Bor, Ţelezare 
Smederevo , Azotare i drugih privrednih subjekata, redovno plaćaju elektriĉnu energiju ili su 
povlašćeni na raĉun ostalih potrošaĉa pa za njih poskupljenje ne vaţi", dodaje se u saopštenju 
Sindikata penzionera Srbije. 
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