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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556902-Vise-kazni-manje-povreda 

INSPEKCIJA RADAViše kazni, manje povreda 
M. Lj. P.  

Broj radnika na crno koje su inspekori zatekli na radnom mestu skoro se udvostručio u odnosu 
na lane 
BROJ radnika na crno koje su inspekori zatekli na radnom mestu skoro se udvostručio u odnosu na 
lane. Naime, u kontrolama Inspektorata za rad, od početka ove godine pronaĎeno je 5.400 
zaposlenih bez ugovora, dok je u istom periodu 2014. godine bilo 2.709 angaţovanih koji nisu imali 
potrebne papire. 

U odnosu na prvu polovinu prošle godine, ukupan broj kontrole rada povećan je za 16,4 odsto, a 
broj povreda na radu smanjen je za 12 odsto. 

Od 1. januara do kraja juna inspektori rada obavili su 29.488 nadzora, doneli 6.527 rešenja o 
otklanjanju nedostataka, 209 rešenja o zabrani rada, izdali su 197 prekršajnih naloga i podneli 31 
krivičnu prijavu protiv neodgovornih poslodavaca. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556867-Udovicki-Posle-otkaza-trazimo-duplirane-

poslove-i-manjkove-u-administraciji 

Udovički: Posle otkaza, tražimo duplirane poslove i 
manjkove u administraciji 
Tanjug  

Ministarka Kori Udovički izjavila je da će se kroz optimizaciju, kao narednu fazu posle 
smanjenja broja zaposlenih, identifikovati duplirani, zastareli poslovi, ali i manjkovi neophodni 
za modernizaciju javne uprave 
Potpredsednica Vlade Kori Udovički izjavila je da će se kroz optimizaciju, kao narednu fazu posle 
smanjenja broja zaposlenih, identifikovati duplirani, zastareli poslovi, ali i manjkovi neophodni za 
modernizaciju javne uprave i brţi put ka EU. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556801-Bolje-otpremnine-nego-nista 

Bolje otpremnine nego ništa 
Z. R.   

Zaposleni u firmama sa spiska za stečaj neodlučni da li da uđu u socijalni program. Savić: 
Radnici IMT, IMR, BIP, delova "Goše" i "Želvoza", uzmite novac 
SVAKOM od oko 10.000 ljudi koji su zaposleni u 43 preduzeća sa spiska za stečaj, sledi otpremnina. 
Radnici, meĎutim, nisu sigurni da li da je uzmu ili da čekaju kako će se rešiti sudbina firme u kojoj 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556902-Vise-kazni-manje-povreda
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556867-Udovicki-Posle-otkaza-trazimo-duplirane-poslove-i-manjkove-u-administraciji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556867-Udovicki-Posle-otkaza-trazimo-duplirane-poslove-i-manjkove-u-administraciji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556801-Bolje-otpremnine-nego-nista
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su angaţovani. Mnogi se još nadaju da bi baš njihovo preduzeće moglo da "preţivi", izbegne stečaj i 
nastavi da posluje. Sindikalni lideri tvrde da su im se telefoni prethodnih dana usijali, jer njihovi 
članovi traţe savet - uzeti otpremninu ili ostaviti. 

Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, napominje da nije lako 
preuzeti odgovornost i sugerisati ljudima šta da urade. Posle sastanka sa ministrom privrede, 
Ţeljkom Sertićem, i direktorom Agencije za privatizaciju Ljubomirom Šubarom, dobila je 
konkretnije podatke. 

- Iako su na spisku za stečaj 43 preduzeća, za neke još ima nade da se izvuku bez ovog postupka, 
ali je za većinu izvesno da će njihov problem biti rešen na ovaj način - objašnjava Ranka Savić. - 
Zato sad mogu da kaţem radnicima iz IMT, IMR, "Beogradske industrije piva", delova "Goše" i 
"Ţelvoza" da obavezno uzmu otpremnine, jer će u suprotnom ostati bez dinara. Ministar tvrdi i da 
će skoro svaki drugi radnik iz firmi koje odu u stečaj imati šansu da se vrati na posao, jer će 
poslovanje većine preduzeća biti nastavljeno, samo u drugom obliku. Videćemo da li će to tako i 
biti. 

Ministar Sertić kaţe da su sindikati i radnici ključni partneri Ministarstva privrede u reformama koje 
sprovodi sa Vladom Srbije.  

Vaţno je da radnici imaju prave informacije o stanju u fabrikama u kojima su zaposleni, što često 
nije slučaj - kaţe Sertić. - Potrebna nam je podrška za ono što dobro radimo, kao i argumentovana 
kritika da bismo zajedno našli najbolja moguća rešenja. 

NOVCA IMA DOVOLjNO 

MINISTAR Sertić je izrazio razumevanje za zabrinutost radnika i podsetio da je Vlada Srbije u cilju 
zbrinjavanja onih koji će u procesu stečaja ostati bez posla obezbedila 16 milijardi dinara za 
socijalne programe. Vlada je donela i odluku o povezivanju staţa za sve radnike preduzeća koja će 
tokom 2015. godine otići u stečaj, kao i za radnike preduzeća u privatizaciji koji su ispunili neki od 
uslova za penziju, ali to pravo nisu mogli da ostvare zbog nepovezanog staţa. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/574455/Udovicki-Ne-mozemo-da-otpustimo-75000-ljudi 

SKUP O REFORMI JAVNE UPRAVE 

Udovički: Ne možemo da otpustimo 75.000 ljudi 

G.B.  

Potpredsednica Vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički na 

današnjoj konferenciji „Reforma javne uprave – sastanak partnera“, odrţanoj u Palati Srbija 

izjavila da je cilj vladinog trogodišnjeg programa da se ukupni fond plata u konsolidovanom 

drţavnom sektoru spusti na 8,7 odsto, a da je on nakon smanjenja plata oko 11 odsto BDP-a. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/574455/Udovicki-Ne-mozemo-da-otpustimo-75000-ljudi
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„To bi se postiglo ako se plate drţe nepromenjenim, ako je niska inflacija i ako se broj zaposlenih 

smanji za 15 odsto“, ukazala je ona. Ističući da tih 15 odsto predstavlja 75.000 ljudi što ne bi bilo 

poţeljno da se za toliko smanji broj zaposlenih. 

Fokus Vlade u narednom periodu će biti, kako je navela potpredsednica, da se stvori kapacitet kako 

bi se kvalitet javnih usluga i kvalitet rada drţavne uprave unapredio. „Prvi zadatak je da se 

preispitaju strukture, tj koje su to organizacione jedinice stvarno potrebne, a koje nisu“, poručila 

je ona. 

 

Predstavljajući analizu javne uprave do koje je Ministarstvo na čijem je čelu došlo, Udovički je 

podvukla da problem nije samo u njenoj veličini, već u strukturi. Ona je potom obrazloţila stanje 

po sektorima javne uprave, ističući da je najveći problem u zdravstvu veliki broj zaposlenih u 

drţavnom sektoru u odnosu na privatni, kao i loša struktura tih zaposlenih: višak nemedicinskog 

osoblja i manjak specijalista. 

  

„Kada je u pitanju obrazovanje, tu imamo neadekvatne profile koje ne odgovaraju potrebama 

društva“, rekla je ona. 

U oblastima pravosuĎa i policije, potrebno je bolje razumeti strukturne karakteristike i sistemski ih 

menjati, objasnila je Udovički i naglasila da imamo 41 sudiju na 100.000 stanovnika, dok je u tom 

razmeru u Evropi broj daleko manji – 25. 

„ U taj srpski broj uračunava se čak 30% pomoćnog osoblja“, pojasnila je Udovički i navela mere 

koje Ministarstvo preduzima kako bi se poboljšala struktura celokupne javne uprave kroz 

funkcionalne analize, kojima ćemo ukloniti zastarele, duplirane funkcije i identifikovati manjkove. 

  

Šef Pregovaračkog tima RS za voĎenje pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji dr Tanja Miščević 

je navela da je pitanje reforme javne uprave povezano sa poglavljem 23, koje je jedno od ključnih 

u pregovaračkom procesu, ali i poglavlja 22 u vezi sa finanskijskom kontrolom, upravljanjem, 

menadţmentom. 

"Nema poglavlja a da nema potrebe za izgradnjom novih i dogradnjom postojećih institucija. To je 

ozbiljan zahtev i vrlo teţak izazov u uslovima kada imate mere štednje i racionalizacije", navela je 

Miščević. 

  

Reforma javne uprave je, dodala je, jedan od najstarijih uslova za stupanje u članstvo u EU, a nivo 

značaja reforme drţavne uprave u procesu pregovora i priprema za članstvo je danas dodatno 

potvrĎen. 

Miščević je navela i da su vladavina prava, ekonomsko upravljanje i reforma drţavne uprave suština 

funkcionisanja moderne drţave, odnosno modernih i stabilnih institucija. 

 

"To nije novo uslovljavanje, već izvlačenje ovih ključnih pitanja iz konteksta drugih jer su oni 

suština za funkcionisanje drţave", objasnila je Miščević, dodajući da bi ti principi bili potrebni i da 

se ne pregovara o članstvu. 

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht istakla je da je civilno društvo 

nezaobilazni partner drţavi u reformi javne uprave. Mislim da je vaţno prepoznati da smo mi 
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saradnici na istom poslu, samo sa različitim kompetencijama i odgovornostima. U tome, rekla je 

ona, najviše se misli na pomoć u izgradnji kapaciteta uprave, zatim u monitoringu i komunikaciji sa 

graĎanima. 

  

„Tek kad javna administracija bude pod javnom kontrolom ima šanse da ona postane mnogo 

odgovornija“, naglasila je Liht i dodala da je dodatni uslov za uspeh reforme bolja komunikacija sa 

graĎanima, koji moraju biti akteri promena. 

Ona je, na kraju svog izlaganja, istakla da podrţava ideju o osnivanju Akademije javne uprave. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574680/MINIMALAC-U-METROPOLAMA-Sa-srpskom-platom-ne-biste-preziveli-dva-

dana-u-Njujorku 

MINIMALAC U METROPOLAMA: Sa srpskom platom ne 
biste preživeli dva dana u Njujorku 

24 sata  

Daleke destinacije poput Njujorka ili Moskve mogu da budu samo puki san za prosečnog Srbina, 

posebno ako ţivi od minimalca. MeĎutim, ako biste kojim čudom uspeli da se naĎete kao turista u 

nekon od ovih gradova - šta mislite, koliko dugo bi trajala vaša poseta, pre nego što ostanete bez 

para? 

Minimalna zarada u Srbiji za mesec jul iznosi 22.264 dinara. Ako pretpostavimo da ste dobili na 

lutriji avionsku kartu i obezbeĎen smeštaj u nekim od ovih pet gradova širom sveta, a ako biste kod 

sebe imali samo tu svoju platu - evo koliko dugo biste kao jedan turista uspeli da preţivite. 

 

Nalazite se u srcu Menhetna i kod sebe imate 202 dolara, koliko iznosi minimalac. Treba da imate 

tri obroka, da što bolje obiĎete grad i nekako da preţivite do večeri. 

  

Za početak bi trebalo negde da doručkujete. Svratite neki jeftiniji restoran, i obrok vas košta 15 

dolara. Popijete i jedan kapućino od 4.25 dolara, pa nastavite dalje. Ako ţelite da obiĎete grad, 

moţete da se odlučite za javni prevoz ili za čuveni ţuti taksi. 

 

Jednokratna karta za prevoz košta 2.75 dolara, a trebaće vam minimum četiri, budući da pričamo o 

ogromnom gradu u kom baš i ne moţe da se doĎe peške s jednog kraja do drugog. Naravno, ako ste 

u Njujorku morate barem jednom da sednete u taksi - a kratka voţnja od pet kilometara sa sve 

startom košta 10.5 dolara. 

  

Obilazak grada i razgledanje znamenitosti, srećom, ne košta ništa, ali šoping sa srpskim 

minimalcem ne dolazi u obzir. Ono što većina turista ne propušta jeste poseta Empajr stejt 

bildingu, koja naţalost uopšte nije povoljna - najjeftinija karta je 32 dolara. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574680/MINIMALAC-U-METROPOLAMA-Sa-srpskom-platom-ne-biste-preziveli-dva-dana-u-Njujorku
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574680/MINIMALAC-U-METROPOLAMA-Sa-srpskom-platom-ne-biste-preziveli-dva-dana-u-Njujorku
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Vreme je za ručak, a sada moţete da se odlučite za neki od lanaca brze hrane, gde ćete imati pun 

obrok za 8 dolara. U obliţnjem marketu kupite i flašu vode od 2.25 dolara da imte - i spremni ste 

za nastavak. 

 

Ukoliko se umorite, uvek moţete da sednete u kafić na domaće pivo od 6 dolara. Cigarete koštaju 

13 dolara po paklici, pa je moţda ovo idealno vreme da porazmislite o odvikavanju. 

  

Što se večere tiče, tu je bezbroj restorana srednje klase u kojima kompletna večera košta oko 35 

dolara, a onda je vreme za čuveni bioskop. Karta za bioskop je 20 dolara, a na Brodvej odmah 

zaboravite jer je najjeftinija karta oko 90 dolara. 

  

Veče moţete da završite kuglom sladoleda od 5 dolara i još jednom flašicom vode (2.75). 

  

Ukupno: 164.75 dolara 

  

Jedan i po dan 

Ostalo vam je taman dovoljno da sutra ne umrete od gladi, ali teško da ćete imati za prevoz i 

nastavak razgledanja. Šoping ne dolazi u obzir, kao ni poseta drugim znamenitostima. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574291/Gazda-porodilji-Vucic-neka-ti-plati-doprinose 

Gazda porodilji: Vučić neka ti plati doprinose 

P. Vujanac, Z. Lazarević  

Da li ste mi uplatili doprinose? Ne mogu da overim zdravstvene knjiţice ni sebi ni bebi, pitala je 

mejlom Valjevka Jelena Mitrović, koja se nalazi na porodiljskom bolovanju, svog poslodavca. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574291/Gazda-porodilji-Vucic-neka-ti-plati-doprinose
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-09/639265_12_lb.jpg?ver=1436476154.jpg
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Kliknite ovde za uvećanje 

 

- Obrati se Vučiću - odgovorio joj je mejlom Milorad Pavićević, vlasnik „Ital sport Serbia“. 

 

Pošto joj duguju osam naknada za porodiljsko bolovanje, koje poslodavac ne isplaćuje iz svog 

dţepa nego novac dobija od drţave, ogorčena zbog bahatog odnosa gazde, Jelena je odlučila da 

tuţi Pavićevića, u čijem je maloprodajnom objektu u Valjevu počela da radi kao šef 15. novembra 

2013. godine. 

 

Agonija 

- Osam dana kasnije sam saznala da sam u drugom stanju, ali pošto trudnoća nije bila teška, 

odlučila sam da tri meseca ne obaveštavam poslodavca o tome, već sam radila normalno, nekad i 

po 11 sati dnevno. Kada sam ga obavestila o trudnoći, nije bilo nikakve povratne informacije. 

Problem je nastao kada je jedan od butika zatvoren i kada je jedna od koleginica trebalo da bude 

otpuštena. Da ona ne bi ostala bez posla, ja sam otišla na trudničko bolovanje u šestom mesecu 

trudnoće - priča za „Blic“ Jelena, kojoj Pavićević duguje oko 160.000 dinara. 

 

Kazne do milion i po dinara 

 

U Ministarstvu rada i zapošljavanja kaţu da, ukoliko poslodavac nije isplatio naknadu zarade 

zaposlenoj, protiv takvog poslodavaca inspektori rada u skladu sa Zakonom o radu podnose 

prekršajne prijave. 

 

Zaprećena kazne za ovaj prekršaj je od 600.000 do 1,5 miliona dinara za poslodavca sa svojstvom 

pravnog lica i od 30.000 do 150.000 za odgovorno lice u pravnom licu. 

http://www.blic.rs/data/images/2015-07-09/639265_12_lb.jpg?ver=1436476154.jpg
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- Ukoliko je u pitanju preduzetnik, zaprećena kazna iznosi od 200.000 do 400.000 dinara - 

objašnjavaju za “Blic” u Ministarstvu rada. 

 

Od tada traje njena agonija. Svakog meseca, kaţe, morala je da proverava da li je poslodavac 

Fondu PIO predao sva dokumenta i praktično moli za svoj novac. 

 

- On je tek u septembru prošle godine predao moje papire za trudničko bolovanje, nakon čega mu 

je refundiran novac za četiri meseca. MeĎutim, duguje mi još osam naknada koje mu je drţava 

takoĎe refundirala. Uz to, pošto mi doprinosi nisu uplaćeni, ni ja ni beba nemamo overenu 

zdravstvenu knjiţicu. Na mejlove odgovara bahato, kao da sam nešto skrivila, poput odgovora da se 

obratim Vučiću kada sam pitala za knjiţice. Dok je on zimovao u Švajcarskoj, ja svom detetu za 

prvu Novu godinu nisam imala da spremim paketić - ogorčena je majka desetomesečne Emilije. 

 

Jelena je slučaj prijavila inspekciji rada, a poslodavca je tuţila sudu u Beogradu, gde je sedište 

firme „Ital sport Serbia“. 

 

Bez komentara 

Pozvali smo i Milorada Pavićevića za komentar Jeleninih tvrdnji. On je najpre rekao da će se o 

tome konsultovati sa advokatom, ali ni dve nedelje nakon prvog poziva nije odgovorio na pitanja 

„Blica“. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574296/MUKE-PENZIONERA-Traze-popuste-na-protezu-lek-sahranu 

MUKE PENZIONERA Traže popuste na protezu, lek, 
sahranu... 

Suzana Lakić  

Sindikat penzionera „Nezavisnost“ traţi od Vlade Srbije da penzionerima smanji račune za struju i 

vodu, ali i da im omogući jeftinije lečenje i prevoz. 

U pismu upućenom premijeru Aleksandru Vučiću i ministru za rad Aleksandru Vulinu sindikat 

zahteva mere kojima bi se penzionerima obezbedili popusti u javnim preduzećima i drţavnim 

institucijama. Kako se navodi u nedavnom dopisu, penzioneri od drţave traţe 12 povlastica sa 

popustima od 10 do 50 odsto. Prvi zahtev je jeftinija struja za 10 odsto, a slede zahtevi za popuste 

na lekove, poreze, banje... 

 

Povlastice bi trebalo da vaţe najkraće dok je na snazi smanjenje penzija. Sindikat traţi i da popusti 

vaţe retroaktivno i da im se refundiraju svi ti troškovi od novembra prošle godine, kada su prvi put 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574296/MUKE-PENZIONERA-Traze-popuste-na-protezu-lek-sahranu
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smanjena primanja penzionera. Jedan od zahteva je i da se cene komunalija i prevoza zamrznu 

tokom umanjenja penzija. 

 

- Penzioneri nas svakodnevno zovu i govore o pukom preţivljavanju i nemogućnosti da plate 

osnovne ţivotne potrebe. Ţale se i da im cele porodice često ţive samo od penzije. Zato bi po 

hitnom postupku trebalo doneti privremene mere i pomoći penzionerima - navodi se u pismu. 

 

Miloš Grabundţija iz sindikata „Nezavisnost“ kaţe da sve više penzionera moli da im se pomogne. 

 

- Penzioneri su dugo ţrtve tranzicionih mera, a one su postale drastične sa smanjenjem penzija. 

Više od trećine penzionera prima ispod 15.000 dinara, i to teško moţe da se izdrţi - navodi 

Grabundţija. 

 

Slično mišljenje deli i Momo Čolaković, potpredsednik vladajućeg PUPS. 

 

- Osim jeftinijih komunalija, penzionerima bi trebalo dati jeftinije banje, zimnicu, ogrev... 

Posebno danas kada su im primanja smanjena - kaţe Čolaković.  

 

U Ministarstvu za rad kaţu da su „sa paţnjom analizirali zahteve penzionera i da će ih imati u vidu 

u slučaju donošenja vanrednih mera za zaštitu njihovog poloţaja“. Ti popusti za 1,7 miliona 

penzionera koštali bi drţavu oko 300 miliona evra. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574457/Raspisan-konkurs-za-javne-radove-za-angazman-nezaposlenih 

Raspisan konkurs za javne radove za angažman 
nezaposlenih 

Tanjug  

Nacionalna sluţba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je Javni konkurs za organizovanje sprovoĎenja 

javnih radova na kojima se angaţuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. 

godini. 

Kroz sprovoĎenje javnih radova angaţovaće se nezaposleni ili nezaposleni sa invaliditetom sa 

evidencije Nacionalne sluţbe. Kako se navodi na sajtu NSZ, javni radovi predstavljaju meru aktivne 

politike zapošljavanja koju organizuje NSZ u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja 

za 2015. godinu, u cilju radnog angaţovanja teţe zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u 

stanju socijalne potrebe. 

 

Prioritet prilikom angaţovanja na javnom radu imaće lica utvrdjena kao višak zaposlenih, 

nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, kao i dugoročno nezaposleni. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574457/Raspisan-konkurs-za-javne-radove-za-angazman-nezaposlenih
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Poslodavca - izvodjača javnog rada odredjuje Nacionalna sluţba na osnovu javnog konkursa, a 

maksimalna duţina trajanja javnog rada je tri meseca, u skladu sa raspoloţivim finansijskim 

sredstvima. 

 

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice 

uključeno u javni rad. 

 

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, kao i u oblastima 

odrţavanja i obnavljanja javne infrastrukture i odrţavanja i zaštite ţivotne sredine i prirode. 

 

Naknada za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima 

uključenim u javne radove iznosiće do 15.000 dinara na mesečnom nivou za pun fond radnih 

časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angaţovanja na mesečnom nivou. 

 

PredviĎena je i naknada troškova dolaska i odlaska sa rada do 1.500 dinara po licu za svaki mesec 

angaţovanja, naknada troškova sprovodjenja javnih radova, u svim oblastima sprovodjenja, u visini 

1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara po licu za javne radove 

koji traju dva meseca, 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju tri meseca, kao i naknada 

troškova organizovanja obuke. 

 

Poslodavac - izvoĎač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu troškova dolaska i odlaska sa 

rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, kao i isplatu ostalih 

obaveza u skladu sa zakonom. 

 

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovodjenja javnih radova na kojima se 

angaţuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju: organi teritorijalne 

autonomije i organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna 

društva, preduzetnici, zadruge i udruţenja. 

 

  

Pravo na dodelu sredstava za sprovodjenje javnog rada poslodavac - izvodjač moţe da ostvari pod 

uslovom da je ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj sluţbi. 

 

Poslednji rok za prijem prijava za učešće za javnom konkursu je 20. jul. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574425/Udovicki-Jos-bez-odluke-o-racionalizaciji-javne-uprave 

Udovički: Još bez odluke o racionalizaciji javne 
uprave 

Tanjug  

Vlada Srbije još nije donela konačnu odluku o načinu reforme i racionalizacije javne uprave, rekla 

je danas ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i dodala da će se o tome 

diskutovati naredne sedmice. 

 Ona je novinarima u Palati Srbija rekla da se na današnjoj sednici vlade vodila diskusija na ovu 

temu i najavila da će razgovori biti nastavljeni i sledeće nedelje. 

 

 - Konačna odluka još nije doneta. Očekujemo da tu diskusiju nastavimo sledeće nedelje - rekla je 

Udovički novinarima. 

 

Upitana o čemu se diskusija najviše vodi i da li postoji neslaganje medju ministrima kako bi taj 

proces trebalo da teče, Udovički je rekla da postoji "duboka zabrinutost nad činjenicom da u 

svakom resoru postoje manjkovi i potreba za kadrovima koji će izneti posao koji je pred nama". 

Ona je, takoĎe, navela da se reorganizacija mora sprovesti tako da se istovremeno postignu uštede 

koje su neophodne i identifikuju poslovi bez kojih se moţe. 

 

 - Nije lako. Diskusija je o tome - poručila je ona. 

Upitana da li će kako je ranije najavila, prva otpuštanja u javnom sektoru krenuti do septembra, 

ona je rekla da ta odluka još nije doneta. 

Udovički je rekla da očekuje da zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru uskoro 

bude gotov, te da će odluka o prvim otpuštanjima zavisiti od tempa usvajanja zakona. 

 

 Udovički je danas prethodno na forumu „ Reforma javne uprave-sastanak partnera“  koji se 

odrţava u Palati Srbija izjavila da je cilj vladinog trogodišnjeg programa da se ukupni fond plata u 

konsolidovanom drţavnom sektoru spusti na 8,7 odsto, a da je on nakon smanjenja plata oko 11 

odsto BDP-a. 

 

 - To bi se postiglo ako se plate drţe nepromenjenim, ako je niska inflacija i ako se broj zaposlenih 

smanji za 15 odsto - ukazala je ona. 

 

- Naţalost, tih 15 odsto je 75.000 ljudi. To nije šala - precizirala je potpredsednica Vlade i dodala 

da niti je moguće, niti bi bilo poţeljno da se za toliko smanji broj zaposlenih. 

 

Fokus Vlade u narednom periodu će biti, kako je navela, da se stvori kapacitet kako bi se kvalitet 

javnih usluga i kvalitet rada drţavne uprave unapredio. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/574425/Udovicki-Jos-bez-odluke-o-racionalizaciji-javne-uprave
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- Prvi zadatak je da se preispitaju strukture, tj koje su to organizacione jedinice stvarno potrebne, 

a koje nisu - poručila je ona. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-penzije-pet-puta-manje-od-grckih.sr.html 

Наше пензије пет пута мање од грчких 
Док се Грчка због сукоба са ЕУ „балканизује”, њени суседи су идеолошки све ближи Бриселу 

 

„Бивша европска република Грчка”. Овај наслов који је освануо пре неколико дана на 
насловној страни словеначког листа „Финансе” с јасном је алузијом на Бившу југословенску 
републику Македонију, како је Европљани зову и могући поновни повратак Грчке на Балкан. 

Без обзира на то, да ли ће Грчка остати или отићи из еврозоне, Милан Игрутиновић, сарадник 
Института за европске студије, сматра да ће стандард грчких грађана на кратак и средњи рок 
и даље падати, без обзира на исход текућих преговора са кредиторима. Како каже, на делу 
имамо својеврстан парадокс – Грчка, која се конфронтирала политици Европске уније, полако 
се „балканизује”, док њени балкански суседи примењујући мере штедње, идеолошки и у 
пракси припадају ЕУ, иако све земље нису њене чланице. 

Балкански суседи Грчке су последњих неколико година примењивали своје специфичне 
верзије мера стезања каиша, што је на линији онога што заступа званични Брисел, којим 
доминира Немачка, сматра наш саговорник. Кључни проблем Грчке, према његовој оцени, 
није у сервисирању дуга, него у томе што је буџет неуравнотежен, робни извоз слаб, а наплата 
пореза скандалозно лоша... 

– Договор са кредиторима, заправо омогућава грчким властима, звале се оне Сириза или не, 
да у релативно уређеном финансијском окружењу покушају да исправе те мањкавости и 
створе услове за раст. Они су имали извесну стабилизацију и раст бруто домаћег производа 
(БДП) прошле године, али су се ствари битно промениле од тада. Излазак из еврозоне ће 
можда омогућити Сиризи да води политику коју заправо жели, а реч је бољој расподели 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-penzije-pet-puta-manje-od-grckih.sr.html
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националног богатства. Али ће то значити и немогуће услове задуживања у иностранству, а у 
пракси „чишћење” депозита у банкама и јаку девалвацију неке нове валуте – каже 
Игрутиновић и додаје да би очекивани пад стандарда Грке приближио својим балканским 
суседима, који имају два до три пута мање плате и три, до четири пута мање пензије, али и 
већу стабилност финансија и избалансираност јавних трошкова. 

Ако се већ хипотетички прича о изласку Грка из ЕУ, какво ће је то „старо друштво” на Балкану 
сачекати и где је регион када је о економским показатељима реч. Кад се погледају 
регионалне табеле са макроекономским подацима уочавају се две битне разлике. Прва је да су 
плате и пензије у Грчкој знатно веће него у земљама региона које нису чланице ЕУ. Примера 
ради, просечна плата у Грчкој на крају 2014. године износила је 817 евра. Просечна плата у 
Србији прошле године била је 379 евра, што је више него упола мање. Када је о пензијама 
реч, та разлика је још већа. Просечне пензије у Грчкој су веће од просечних плата и на крају 
прошле године износиле су 960 евра. У Србији је просечна пензија лане била око 200 евра 
(23.553 динара), што је пет пута мање од просечне пензије грчких пензионера. 

И удео пензија у БДП-у Грчке је значајно већи него у Србији (17,5 одсто). Србија је морала да 
примени оштре мере штедње, јер јој је удео пензија у БДП прешао 13 одсто, што се сматра 
веома великим трошком. 

Са друге, стране, кад се упореде нивои јавног дуга јасно је како је Грчка сервисирала овако 
добар стандард својих грађана. Укупна државна дуговања Грчке достижу чак 180 одсто БДП-а, 
док је јавни дуг Србије 72,7 одсто БДП-а. Преведено у паре, Грци дугују 323 милијарде, што је 
чак тринаест пута више од нашег јавног дуга (24 милијарде евра). Ипак, са толиким нивоом 
задужености расходи за камате у грчком и српском БДП-у готово да су се приближили. Издаци 
за камате износе пет одсто БДП-а, док су у Србији 4,5 одсто. Грци пре свега на томе треба да 
захвале кредиторима са којима су ових дана у жестоком клинчу. Јер када је 2012. године 
отписан добар део грчког дуга камате су смањене, а рок отплате дуга продужен. 

Према речима Горана Николића из Института за европске студије, 

Србија и Грчка су пре 100 година, по нивоу просечног дохотка, биле близу. 

– И тај однос се није мењао све до шездесетих година прошлог века. Од тада, посебно од 
осамдесетих година, креће страховит успон Грчке. У историји светске цивилизације мало је 
примера земаља које су за три деценије оствариле такав напредак у погледу животног 
стандарда. За релативно кратко време Грчка је изашла из сиромаштва – каже Николић и такође 
прогнозира даљи пад стандарда у овој земљи. 

Аница Телесковић 

 

 

 


