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Директор РТБ "Бор": Нападају ме лажни заступници радника  
Аутор:С. Б.  
 
Благоје Спасковски, директор РТБ "Бор", одговара на оптужбе синдиката рудара 
ПРАВА мета није ни РТБ "Бор" ни ја, односно не само РТБ и ја, већ пре свега Влада Србије и 
Александар Вучић. Овако Благоје Спасковски, директор РТБ "Бор", одговара на позив 
Синдиката рудара Србије да држава проблем овог задуженог предузећа реши сменом актуелног 
менаџмента. 
На свом фејсбук-налогу, Благоје Спасковски тврди да су се представници Синдиката рудара 
Србије лажно представили као синдикални заступници рудара из РТБ-а. 
- Ради се о неистинама које поменути квазисиндикат, као и неке политичке странке, износи у 
јавност из, очигледно, чисто политичких а не економских или било каквих других разлога - 
каже Спасковски.  
- Насупрот свему реченом на конференцији за новинаре, истина је да ће уз спровођење већ 
дефинисаних мера штедње, рационализацију броја запослених путем социјалног програма и 
других активности о којима смо у више наврата говорили у јавности, као и уз примену савета 
консултантске куће "Мек Кинси", РТБ "Бор" већ у априлу ове године бити компанија која 
послује позитивно. Заостала дуговања из прошлости биће регулисана усвајањем унапред 
припремљеног плана реорганизације. 
На прозивке синдикалаца да и нова топионица прави губитке јер не искоришћава 
пројектовани ниво сировине, Спасковски одговара да се у њој, као и у фабрици сумпорне 
киселине, од почетка фебруара у просеку свакодневно преради 1.270 тона концентрата, а 
произведе више од 240 тона анодног бакра. 
- Овог месеца постигли смо стопроцентно временско искоришћење топионице, па се сада 
производи по 167 тона катодног бакра и хиљаду тона сумпорне киселине на дан - додаје 
Спасковски.  
ОТПУШТЕНИ ЗБОГ НЕДИСЦИПЛИНЕ 
ФУНКЦИОНЕРИ Синдиката рудара Србије тврде да су због синдикалног ангажмана изгубили 
посао. Директор Благоје Спасковски одговара да се око групе која се представља као Синдикат 
рудара окупљају бивши запослени који су добили "отказ о раду због непоштовања радне 
дисциплине, изостанака с посла, одбијања радних задатака, па чак и крађа". 
  
 
Пријављено 12.000 радника  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија 
 
Предузећа и држава после годину и по задовољни Законом о раду, а синдикати не виде 
бољитак. Без "папира" пословало 389 фирми. Државна каса пунија за око 270 милиона динара  
ЗА само годину и по од усвајања измена и допуна Закона о раду, инспектори рада успели су да у 
легалне токове уведу више од 12.000 радника на црно. У односу на 2014, број пријављених је 
већи за 181 одсто, због чега је државна каса пунија за око 270 милиона динара. У надзорима је 
"пронађено" и 389 предузећа која су пословала без икаквих папира. 
Ово су само неки од резултата за које је, тврде у Министарству рада, заслужан нови закон о 
раду донет средином 2014. године. Инспекторат за рад је повезан са Централним регистром 
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обавезног социјалног осигурања на основу чега добија све информације у вези с пријавама и 
одјавама са осигурања и радноправном статусу радно ангажованих које затекне код послодавца 
у поступку надзора, тако да може да додатно провери да ли се ради о раду на црно. 
- Један од најважнијих ефеката овог прописа јесте ефикаснија наплата потраживања на име 
неисплаћених зарада, јер је уведено да обрачунски лист представља извршну исправу, тако да, 
без вођења судског спора, запослени могу своја потраживања на име неисплаћених зарада да 
остваре у извршном поступку који је много бржи и ефикаснији - кажу у Министарству за рад. - 
Укупан износ новца исплаћен запосленима као извршним повериоцима до 31. јула прошле 
године износио је 158,9 милиона динара. 
Важан напредак за законодавца је и чињеница да је изменама одредаба за рад на одређено 
време дата већа шанса за заснивање радног односа, а уједно и подстицај за запошљавање теже 
запошљивих категорија. Ту се пре свега мисли на оне којима до испуњења једног од услова за 
остваривање права на пензију недостаје до пет година. 
- Послодавцима је пружена могућност закључивања уговора на одређено време до 24 месеца, а 
под одређеним условима и дуже, што је умногоме побољшало ситуацију на пољу тржишта рада 
и подстакло запошљавање - објашњавају надлежни.  
СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ ЈЕДАН од резултата социјалног дијалога су закључени колективни 
уговори између синдиката и представника послодаваца којима се уређују повољнији услови 
рада и већи обим права од услова и права утврђених законом. По доношењу Закона, закључено 
је 18 посебних колективних уговора, углавном за јавни сектор. За јавна предузећа и друштва 
капитала чији је оснивач држава закључено је девет колективних уговора, а у току су преговори 
за закључивање за више од 15 таквих уговора. 
- Регулисане су и одредбе које се тичу отпремнина. Наиме, према ранијем законском решењу 
она се исплаћивала за све време проведено у радном односу, без обзира на то колико је 
запослени радио код послодавца који је исплаћује и независно од тога да ли ју је радник већ 
примио. Овакво решење представљало је нереалан трошак, а било је и извор злоупотреба. 
Новим законом обезбеђено је да се отпремнина исплаћује за период проведен код последњег 
послодавца и она сада представља један вид лојалности послодавцу. Ново законско решење је 
омогућило старијим особама на евиденцији незапослених већу могућност за запослење, јер 
поседују радно искуство, а фирма нема обавезу да им у случају вишка исплаћује отпремнину за 
цео радни век већ само за време проведено на раду код тог послодавца. 
Са већином позитивних ефеката Закона о раду сагласни су и послодавци, а посебно 
наглашавају да је овај пропис допринео унапређењу пословног амбијента у Србији. 
- Оно што послодавци очекују у наредном периоду јесте фискална реформа, односно смањење 
великих оптерећења која имају - каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца. - 
Са садашњих 60 одсто требало би да буду смањена на 40 процената, што ће довести до преласка 
многих из сивих у легалне токове. Иако су синдикати говорили да ће закон довести до 
масовних отпуштања, то се, ипак, није догодило. 
За Зорана Михајловића, секретара Савеза самосталних синдиката Србије, позитивних ефеката 
новог закона о раду готово да нема. 
- Синдикати нису ни очекивали да ће се десити "хистерија отпуштања", али нема ни много 
запошљавања - рекао је он. - Незапосленост је и даље велика, а приче о паду стопе 
незапослености могу се објаснити методом статистичког рачунања, према којој се свако ко је у 
радном односу један сат у току године више не сматра незапосленим. 
Он наглашава да нема великих инвестиција, права запослених су смањена, зараде такође, није 
се побољшало запошљавање... Оно што се у јавности представља добро, попут раста 
запослености, заправо је само игра статистике. 
- Најгоре од свега је што држава не поштује ни закон који је сама донела - каже наш 
саговорник. - То се догодило и недавно у преговорима око закона о платама у јавном сектору, 
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чије су се првобитне одредбе косиле са Законом о раду. Слична ситуација дешава се и са 
утврђивањем минималне цене рада, која већ дуже време није у складу с поменутим прописом. 
УМЕСТО ОТКАЗА - НОВЧАНА КАЗНА 
Законодавац тврди да је створена правна сигурност и за запослене и за послодавце, јер су сада 
јасно дефинисана понашања која могу да буду санкционисана. Такође, уведене су и друге мере 
поред отказа као што су новчана казна, удаљење с рада и опомена, што даје веће могућности 
послодавцу да у зависности од тежине повреде изрекне одговарајућу меру, која не мора да буде 
само отказ. 
 
 
 
 

 
 
 
Повезивање стажа о трошку државе и ове године 
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић  
 
Услов да им држава попуни рупе у стажу је да радници прекину судски спор 
 
Запосленима у фирмама које су у процесу реструктурирања, приватизације или стечаја, а 
којима послодавац није уплаћивао доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, па сад не 
могу у пензију, моћи ће о трошку државе да повежу стаж и ове године, потврдио је јуче 
„Политици”, Жељко Сертић, министар привреде. 
То практично значи, да је рок за повезивање стажа оним радницима који испуњавају услов за 
пензију, продужен и у овој години. Држава им јесте дала још једну шансу, а услов је да одустану 
од судске тужбе, иако је последњи рок за пријаву био 31. децембар 2015. године. 
Услови под којима ће се стаж повезивати и у овој години исти су као и прошле. 
Држава је планирала да за 13.000 запослених повеже стаж, јер је процењено да их толико има у 
предузећима у реструктурирању. 
Од 1. јануара 1991. године до 31. децембра 2003. држава је повезала стаж за 66.163 предузећа, 
односно 274.000 радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди динара, а 
повезано је око пола милиона година стажа осигураницима којима несавесни послодавци нису 
редовно уплаћивали доприносе за ПИО. 
Ти доприноси, колико је познато, никада накнадно нису наплаћени од послодаваца. 
Како ствари стоје од 13.000 радника који испуњавају услове за пензију, тек сваки четрнаести је 
пристао да му држава повеже стаж. Разлог зашто се тек нешто више од 900 њих пријавило је 
што је већина радника и пре понуде државе, водила судски спор против несавесних 
послодаваца. 
Пошто је услов за повезивање стажа, да одустану од судске тужбе, многима то није одговарало, 
јер би у том случају од својих пара морали да плате трошкове адвоката. 
Ранка Савић, председник АСНС, који је пре више од месец и по дана званично послао допис 
влади и ресорном министарству за продужење рока за повезивање стажа, каже, да званичног 
одговора још нема, те да јој није јасно шта се чека, када им је усмено речено да ће се ова пракса 
наставити и у 2016. 
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Она каже, да је много оних који су се двоумили и одбили државну понуду, али су временом 
схватили да им је ипак боље да повежу стаж и оду у пензију, него да немају ништа и ко зна 
колико још дуго чекају на судско решење. 
– Држава је направила грешку када је право на повезивање стажа препустила искључиво 
послодавцима, а не радницима, јер би запослени били више мотивисани да сами себи реше 
рупе у стажу, него послодавац који то није урадио ни док су те фирме радиле. 
Посебно је питање шта да очекују радници од оних послодаваца и фирми које више не постоје 
па је мало вероватно да ће газда тек сада поднети захтев за повезивање рупа у стажу – каже 
Савићева. 
Стаж се повезује на најнижу основицу без обзира на то колику су плату имали, што ће се онима 
којима држава буде повезивала стаж одразити на износ пензије, јер ће бити нижи него да им је 
послодавац редовно уплаћивао доприносе. 
С друге стране, радницима који годинама не добијају плату и минимална основица је спас. 
Заостали неуплаћени доприноси послодавцима неће бити опроштени, јер ће их држава 
регулисати приликом коначног решавања статуса предузећа, односно из стечајне масе ће бити 
узето оно што се сада исплаћује из републичке касе, каже она. 
 
Већи „минималац” тек од априла 
Аутор:Александар Микавица  
 
Ако влада и послодавци прихвате предлог синдиката најмања зарада у априлу требало би да 
порасте са садашњих 20.328 на 24.360 динара 
Захтев Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност” 
да се повећа минимална цена рада биће разматран тек следећег месеца на седници Социјално-
економског савета (СЕС), а „Политика” незванично сазнаје да ће, највероватније, том 
приликом бити прихваћен предлог синдикалаца. Иницијатива две синдикалне централе за 
повећање „минималца” у понедељак није разматрана, иако је реч о поновљеном, али нешто 
скромнијем захтеву из септембра 2015. 
Синдикати сада траже да се минимална цена рада са садашњих 121 повећа на 140 динара за сат, 
док је лане тражено да се „минималац” за 2016. годину повећа на 143,5 динара по радном сату. 
Ако се синдикатима у марту буде удовољило, минимална зарада, уместо садашњих 20.328 
динара, била би 24.360 динара. Њено учешће у просечној потрошачкој корпи из новембра 
2015. износило би око 35 одсто, али и тако повећана минимална зарада би, кажу синдикалци, 
чинила мање од 70 одсто минималне потрошачке корпе, која је у новембру 2015. коштала 
34.885,19 динара. 
Влада Србије лане није удовољила захтеву синдиката да повећа минималну сатницу с 
образложењем да би то био велики терет за државу и приватне послодавце, иако је последња 
корекција минималне цене рада била 2013. 
Репрезентативни синдикати су у овогодишњем захтеву подсетили да приликом утврђивања 
висине „минималца” за ову годину влада није поштовала законом утврђене критеријуме, нити 
је прихватила оправдан и на аргументима и конкретним показатељима заснован захтев. 
– С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто – образлажу свој став 
синдикати. 
Синдикати се позивају и на статистичке податке и изјаве највиших државних функционера да 
су од јуна до децембра прошле године настављени позитивни трендови – раст БДП-а, 
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продуктивности и запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и 
потрошачких цена и износа потрошачке корпе, а такви трендови се најављују и за ову годину. 
Према последњим званичним подацима, у Србији је запослено 1,9 милиона људи, а у Савезу 
самосталних синдиката Србије процењују да минималну зараду прима најмање 60.000 
радника. 
– Још око 50.000 запослених прима више од минималне зараде, а доприноси им се уплаћују на 
„минималац” – тврди Љубиша Несторовић, председник Самосталног синдиката хемије и 
неметала Србије. – Од тога је на штети Фонд ПИО и Фонд здравственог осигурања, а највише 
радник коме ће сутра када оде у пензију примања бити минимална. 
Синдикати су прошлог септембра упозоравали да се „минималац” за 2016. мора повећати, јер 
спада у ред најнижих примања у региону – свега 174 евра. Иза нас су били једино Македонија – 
са 131 и Албанија – са минималном зарадом од 149 евра. У БиХ је минимална зарада износила 
191, Црној Гори 193, Хрватској 396, а у Словенији чак 791 евро. У Бугарској, која је чланица ЕУ, 
минималац износи 184 евра. Поређења ради, у Немачкој је минимална зарада 1.473, Холандији 
1.502, Луксембургу 1.923 евра… 
Иако се разлике у минималним платама чине прилично велике, када се посматрају према 
паритету куповне моћи, односно када се узму у обзир разлике у ценама, упућени тврде да је 
однос између најмање и највеће минималне плате у Европи 1:4. 
 
 
 
 

 
 
 
Пензионери немају довољно, морају још да раде 
Аутор:Маја Драгић  
 
Синдикат пензионера, након формирања нове коалиције ПУПС-а и СНС-а, саопштио је да 
страхује од резултата избора, подсећајући да је премијер Александар Вучић изневерио 
пензионере. Смањење пензија утицало је на такав став, мада, сматрају аналитичари, ни ова ни 
претходна власт није бринула о тој најбројнијој групи становништва.  
Док чекају изборе, пензионери преживљавају, а неки су се одлучили да се се поново "запосле". 
Уместо у топлом, седамдесетседмогодишња Рада Жунић дан је почела на улици. Када прода 
поврће, купује оно што јој је потребно. 
"Нисам замишљава овако своју старост, да ћу да продајем на улици ову робу коју сад тренутно 
продајем", каже она. 
Пензионери које раде. Категорија у Србији у коју спада и седамдесетогодишњи Миливоје 
Митровић, који на импровизованој тезги зарађује за живот. 
"Шта да седим кући када могу неки динар да узмем, а жена ми не ради не прима пензију", 
рекао је Митровић. 
Пензионери који живе у Србији, када се узме у обзир просечна пензија око 200 евра, тешко да 
могу своје животно доба назвати златним. Од новца који имају, док плате рачуне, храну, 
лекове, тешко да им остане за достојну старост, а некад и чоколада за унуке изостане. То такође 
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значи да ретко ко од њих себи може да приушти неку другу активност попут позоришта, 
одласка на излет и слично. 
Пензије су снижене пред крај 2014. године. Пензионерима, који су примали до 25 хиљада 
динара, пензије нису умањене. Онима који су добијали између 25 и 40 хиљада, за 22 одсто је 
умањено примање. Најстаријим суграђанима са највишим примањима, која прелазе 40 хиљада 
динара, додатно су умањене пензије, и то 25 одсто. 
Због смањења пензија Синдикат пензионера се се жалио Уставном суду, мада безуспешно. 
Крајем 2015. дошло је до повећања пензија од 1,25 одсто које у Синдикату називају 
симболичним. 
"Имамо посла са људима који су нас преварили, пензионери су врло угрожена популација и 
заиста је невероватно да је ова Влада и премијер Вучић, да су кренули прво на најугроженије и 
на најслабију популације, на стара лица преко 60 година”, сматра Владимир Дедић из 
синдиката пензионера Србије. 
Није ова Влада прва која није претерано бринула о интересу пензионера, сматра главни и 
одговорни уредник НИН-а. 
"Чини ми се да је мртва трка између ове и претходне владе. Она претходна јесте повећала 
пензије за 10 одсто, али после тога реално су пензије до краја мандата Цветковићеве владе 
смањене за десет одсто.Када погледате шта се десило откако су дошли на власт напредњаци и 
социјалисти, такође су су пензије смањене за више од десетак одсто“, каже главни уредник 
НИН-а Милан Ћулибрк. 
Коме ће пензионери дати свој глас је дискутабилно јер они гласају емоцијама, сматра Ћулибрк. 
"Може Вучић бити најбољи на свету, као што је за мене добар, али само када би нас пустио да 
можемо да продајемо ово мало робе"... 
 
 
Паори писали Вучићу: Решите нам проблем, ми смо инвеститори 
Извор: Н1  
 
Сомборски пољопривредици упутили су писмо премијеру, незадовољни јер неколико месеци 
покушавају да добију од надлежних институција могућност да у закуп узму државно 
пољопривредно земљиште, по усвојеном програму. Траже било какво решење, да земља не би 
остала необрађена, а како кажу, организовали су се по селима и чувају њиве од узурпације. 
Писмо пољопривредника из Сомбора преносимо у целости: 
Поштовани господине Вучићу, 
Обраћамо Вам се као група пољопривредника из сомборске општине, незадовољни због 
вишемесечног узалудног покушаја да од надлежних институција исходујемо легално издавање 
у закуп државног пољопривредног земљишта по усвојеном програму. Ми овде наведени 
тражимо било какво решење за ову годину (у виду продужења старих уговора, вансудских 
поравнања или било ког другог могућег решења) како земља не би остала необрађена. 
Поводом овог проблема смо се прво обратили локалној самоуправи и градоначелнику Саси 
Тодоровићу са којим смо у више наврата разговарали, те добили одговор да се чека одобрење 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, након чега је због проблема са 
узурпацијом 5. фебруара 2016. године у Сомбору боравила и министарка госпођа Снежана 
Бошковић Богосављевић, која нам је обећала максимално поштовање закона. 
Убрзо након њене посете је Републичка пољопривредна инспекција за пољопривредно 
земљиште брзим радом утврдила чињенично стање на терену, што је била и последња 
предузета радња у вези овога. Након тога нисмо добили никакве нове информације. Локална 
самоуправа пребацује одговорност на Министарство, а Министарство на покрајинске органе 
који по новом закону немају никакву надлежност, док нико не предузима ништа да у скорије 
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време нешто реши. У међувремену, пољопривредници морају да се сами организују по својим 
селима и чувају на њивама последњу парчад земље од узурпације. 
Сматрамо да је легално издавање у закуп државног пољопривредног земљишта не само у 
интересу нас, дугогодишњих пољопривреднка који се бавимо обрадом те исте земље, живимо 
од тог рада и тако издржавамо своје породице, већ и у интересу републичког, покрајинског и 
градског буџета. Како имамо информацију штета за буџет је минимум 500 милиона динара по 
почетним ценама закупа за ову годину, јер се ради о неких 17.000 ха које није издато. 
Такође Вас молимо да утичете на Министарство и локалну самоуправу да донесу програм за 
идућу годину пре распуштања Скупштине Града Сомбора, због Иокалних избора, како би били 
испоштовани рокови из новог закона о пољопривредном земљишту и агророкови наредне 
године. Волели бисмо да по том програму добијемо земљиште у закуп на период од бар 3-5 
година, а не само годину дана како бисмо могли да озбиљније планирамо производњу и 
улагање у квалитет земљишта! 
С обзиром на то да је наше досадашње обраћање свим надлежним институцијма за решење 
овог проблема остало без успеха, сматрамо да сте једино Ви као премијер Владе у могућности 
да утичете на рад надлежног Министарства, локалне самоуправе и предузмете одредене мере у 
циљу решавања нашег проблема. 
Позивамо Вас да додете на лице места и уверите се сами. У ишчекивању хитног одговора, са 
поштовањем, пољопривредници из Сомбора. 
 
 
 
 

 
 
 
О ЦЕНИ СТРУЈЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА Шта су српске власти договориле са 
ММФ-ом  
Аутор:С. Лакић 
 
Шеф Мисије ММФ Џејмс Руф изјавио је јуче да ће се о цени струје у Србији разговарати током 
наредне посете Мисије, која ће уследити после парламентарних избора. 
- Прошле године поскупљење струје било је планирано за април, али је струја поскупела у 
августу. Такви рокови могли би да буду примењени и у овој години - рекао је Руф у Влади 
Србије на конференцији посвећеној четвртој ревизији аранжмана из предострожности који је 
Србија скопила са ММФ. 
Говорећи о реализацији програма који је договорен са српским властима, Руф је указао на то да 
је "економски програм Србије остварио добре резултате и да је Србија забележила позитиван 
раст захваљујући повећању страних инвестиција". Навео је и да је јавни дуг Србије и даље 
висок, као и да Влада касни са најављеним отказима у јавној управи и реформом јавних 
предузећа. 
Министар финансија Душан Вујовић оценио је да ће реформе бити настављене без обзира на 
изборе и да је уверен да ће четврта ревизија аранжмана са ММФ имати позитиван исход. Додао 
је и да ће Србија ове године морати да ради ребаланс буџета због трошкова одржавања 
ванредних парламентарних избора. 
Гувернерка Јоргованка Табаковић је истакла да ће НБС испуњавати своје обавезе у складу са 
програмом након наставка разговора са ММФ. Она је објаснила и да је мисија ММФ сугерисала 
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да се дозволе веће дневне осцилације девизног курса, а да ће НБС то спроводити тако да се не 
угрози финансијска стабилност. 
Светска банка: Похвале због закона о платама  
Светска банка је похвалила Владу Србије за усвајање Предлога закона о систему плата у јавном 
сектору, јер се на тај закон чекало десет година, саопштила је Влада после састанка премијера 
Александра Вучића са шефом канцеларије Светске банке у Србији Тонијем Верхеијеном. 
 
 
 
 

 
 
Попис напуштених фабрика, камен спотицања конверзија земљишта 
Извор: РТС 
 
И домаћи и страни инвеститори тврде да је све теже наћи инфраструктурно опремљену 
локацију за градњу, са решеном имовином. Истовремено, већ 15-ак година, све је више 
напуштених фабрика чији власници не желе да плате пребацивање права коришћења у право 
својине на грађевинском земљишту.  
У строгом центру престонице има напуштених фабрика. Њихови власници више од деценије 
нису их привели намени.  
Александар Поповић, саветник за грађевину у ПКС-у каже да је важна ствар питање 
приватизације и зашто је приватизација ишла тим путем а не задржавањем, обнављањем и 
повећањем производње. 
"Људи који су куповали фабричка постројења очигледно нису имали намеру да обављају неке 
производне бизнисе на тим локацијама него им је намера била да то претворе у градску 
стамбено пословну зону", каже Владимир Миловановић, генерални директор "Енергопројекта". 
У међувремену, Град је на тим локацијама променио урбанистичке услове, како би власници 
напуштених фабрика могли да граде стамбено-пословне комплексе. 
Драган Јовановић из агенције за некретнине каже да је проблем код примене закона 
конверзије земљишта. 
"Многи инвеститори куповином разних фабрика аутоматски сматрају да постају и власници 
земљишта које су раније користиле те фабрике, док локалне самоуправе, градови сматрају да 
све веће парцеле које које испуњавају одређене услове да буду градско-грађевинске парцеле 
морају накнадно да се докупе", каже Јовановић. 
Надлежни понављају да власници фабрика, уколико желе да граде, морају да плате конверзију 
земљишта. Али, и да су немоћни да их на то натерају. 
"Држава против таквих лица не може ништа да учини јер је својина једно неприкосновено 
право које штити од Устава преко других посебних закона. Једино ситуација када држава може 
да реагује јесте ако се на предметном земљишту планира изградња неког објекта јавне намене", 
каже Александра Дамњановић, државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 
Ипак, Град Београд почео је да пописује напуштене фабрике. Горан Весић, градски менаџер 
Београда каже да то што неко има имовину не значи да може да пушта да она пропада или се 
не користи на правилан начин. 
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"Верујем да је време да заједно са Републиком иницирамо да за такве случајеве напросто порез 
буде већи а те компаније натерамо да то продају некоме ко ће да гради или да сами заврше", 
рекао је Весић. 
Ресорно министарство је у поступку израде регистра напуштених објеката. До краја јуна, 
локалне самоуправе морају да доставе податке. Као пример увођења реда у грађевинарству 
могу да буду сајтови европских градова на којима су подаци о слободним локацијама у свакој 
општини и услови под којим се продају или дају у закуп. 
 
 
 
 

 
 
ВЕЋИ МИНИМАЛАЦ: За повишицу две пломбе, џак кромпира или 
вињак! 
Аутор:Славица Томчић 
 
Уколико Влада и послодавци прихвате предлог синдиката, запослени с најнижом зарадом од 
20.328 динара месечно ће примати 4.032 динара више 
БЕОГРАД - Уколико Влада и послодавци прихвате захтев синдиката да се минимална зарада у 
Србији од априла повећа са 20.328 на 24.360 динара, запосленима који примају најнижу зараду 
на рачун ће стизати 4.032 динара више него до сада. 
Кад се узме у обзир да је минимална потрошачка корпа у децембру износила 34.826 динара, ни 
с тим повећањем неће моћи да се задовоље минималне потребе трочлане породице. 
Економски савет 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката Независност 
затражили су од Владе и послодавца да се минимална цена рада са 121 повећа на 140 динара. 
Одлука о томе требало би да падне следећег месеца, на седници Социјално-економског савета. 
У том случају запослени с најнижим примањима моћи ће да рачунају на повећање од 4.032 
динара. За те паре моћи ће да купе 80 килограма кромпира или 77 кг брашна, или да ставе две 
беле зубне пломбе. Ово повећање неће бити довољно да се измире месечне обавезе за једно 
дете у вртићу, пошто оне у Београду износе 5.427 динара.  
Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката, истиче да подржавају 
предлог јер је минимална цена рада врло ниска. 
Помак 
- Минимална зарада је била загарантована за неке најмање плаћене послове и у Европи је 
изузетак, а код нас је минималац постао правило. У реалном сектору постало је нормално да се 
прима минималац, без обзира на то које послове неко ради, што није у реду. У свим нормалним 
земљама минималац је 70 одсто просека, а код нас је 40 одсто. С том ценом рада човек не може 
сам себе да издржава, а камоли породицу. Минимална зарада треба да буде 70-80 одсто 
просечне плате у земљи - каже Цветановић и додаје да повећање од 4.032 динара није довољно, 
али у оваквој ситуацији је позитиван помак. 
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