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За и против деташмана, фирме траже уговоре о квотама 
Извор: РТС 
 
Србија са Немачком има уговор о квотама за организовано слање радника, такозваним 
деташманима. Фирме које на тај начин запошљавају више од четири радника, 
поједностављеним процедурама брже долазе до радних дозвола, а администрација се обавља 
преко Привредне коморе. Поједине грађевинске фирме траже деташмане и за друге европске 
државе, али у Министарству рада кажу да није било званичних захтева, јер деташман 
подразумева ограничавање броја запослених у иностранству. 
Због великог броја пријава за радне визе у конзулату Немачке, термини за раднике средње 
стручне спреме, које наше фирме углавном запошљавају, заказују се преко интернета и чека се 
три месеца, уколико неко од пријављених не одустане. 
"Ми као деташманци, што досад нисмо имали проблема са конзулатом, сва срећа што смо 
прешли у Привредну комору, па онда имамо термине преко Привредне коморе – успешно и 
надам се да ће тако бити и даље", каже директорка "Колос пројекта" Љиљана Љајић. 
Посла има у Европској унији, Русији и Јужноафричкој Републици, али не и законске 
могућности да се радници организовано, преко квота шаљу у те земље. Разлог – непостојање 
уговора о деташманима, кажу у фирми која запошљава око 150 радника на ремонту постројења 
у Немачкој.  
"Можда би требало да поразговарају са Привредном комором Аустрије, Привредном комором 
Шпаније, Италије, да се то после уради на нивоу држава, да би се направио уговор и омогућио 
извоз радне снаге", каже директор "Феромонт инжењеринга" Зоран Нијемчевић.  
Од априла предају захтева и процедуру за групне радне визе преузела је Привредна комора, 
која ће од 1.октобра издавати и деташманске дозволе.  
"Од априла до сада обрадили смо захтеве 27 фирми, што је више од 400 радника. Процес је 
веома убрзан и на визу се у просеку чека око седам дана", истиче Наташа Кецман из Привредне 
коморе Србије. 
У Министарству рада кажу да нико није званично тражио разговоре о деташманима са другим 
земљама. 
"Са Руском Федерацијом у току су преговори – свеобухватни који ће можда обухватити и 
деташмане. То не зависи само од нас, него и од Руске Федерације и од тих других држава са 
којима ми сарађујемо и закључујемо те уговоре", објашњава помоћник министра рада Зоран 
Лазић. 
Прошле године званично је било 1.140 запослених у иностранству. Средином јануара, ступањем 
на снагу Закона о условима за упућивање запослених и њихове заштите на раду ван земље, 
само у првих шест месеци пријављено је више од 4.000 радника који раде у иностранству. 
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На посао чека више од 9.560 лица 
Пише: З. В. 
 
У поређењу са истим периодом прошле године, дошло до смањења броја 
незапослених за 4,3 одсто 
У Браничевском округу и граду Пожаревцу незапосленост бележи тенденцију благог пада. 
Иначе, према подацима Националне службе за запошљавање, од седам милиона становника 
око 700.000 људи у Србији је незапослено. У Браничевском округу на посао чека 9.562 лица, 
432 мање него у истом периоду прошле године. 
Соња Мирић, директорка филијале Националне службе за запошљавање у Пожаревцу је 
изјавила да, поред својих редовних програма, НСЗ у сарадњи са локалним самоуправама, на 
основу националне стратегије, и националног и локалног плана, прави стратегију 
запошљавања у Браничевском округу. Она додаје да за мере запошљавања, које се 
суфинансирају, НСЗ учествује одређеним средствима, у зависности од развијености општине, а 
као пример наводи јавне радове, за које је Град Пожаревац издвојио око пет милиона динара, а 
НСЗ филијала око 2.160.000 динара. Приметно је веће интересовање грађана за програме 
самозапошљавања и то највише у области производних делатности, односно у области 
прерађивачке индустрије, занатских програма и различитих услуга. 
- Ове године се самозапошљавање не суфинансира, већ НСЗ даје техничку подршку. Конкурс је 
за ову годину успешно завршен. Закључено је 44 уговора за самозапошљавање, а одустало је 
четири лица. Два уговора су потписана са лицима ромске националности, а кад су у питању 
особе са инвалидитетом, један уговор је закључен и донета је одлука да још једно лице уђе у 
програм самозапошљавања. Наша обавеза праћења тих приватних послова траје годину дана. 
НСЗ има низ мера и техничке и материјалне подршке лицима која желе да покрену сопствени 
посао - од информативних разговора, преко дводневне обуке, информација о другим 
грантовима, до саме субвенције у виду финансијских средстава за покретање сопственог 
бизниса, објаснила је Соња Мирић. 
Чак 3.588 незапослених са основном школом 
У Браничевском округу се на евиденцији НСЗ налази се 9.562 незапослена лица, а у поређењу 
са истим периодом прошле године, дошло до смањења тог броја за 4,3 одсто. Од укупног броја 
незапослених, њих 5.022 су жене. Имајући у виду степен стручне спреме, чак 3.588 
незапослених лица има само основну школу, други степен СС - 343 лица, трећи степен - 2.083, 
четврти 2.422, док 1.126 лица има више или високо образовање. 
 

Повећање плата војсци и полицији 
Пише: Фонет 
 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће Србија имати 1.500 најобученијих 
војника, припадника Специјалне бригаде, јер ће повећати број војника који ће бити примљен у 
ту јединицу са 200 на 300. 
Он је најавио до краја године скромно, али колико се може, бити побољшан материјални 
положај војника и 
полицајаца. 
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Видели сте у Немачкој да држава не може да спречи сваки терористички напад. Честитам 
немачким полицајацима на брзој и добро организованој акцији, рекао је Вучић новинарима 
пошто је обишао у панчевачкој касарни Специјалну бригаду Војске Србије. 
Поносан сам на нашу војску, полицију, на одличну сарадњу коју имају и спремни су да раде на 
одбијању сваког напада на нашу земљу, рекао је Вучић. Вучић је, уз повећање плата војницима, 
најавио да ће припадници Специјалне бригаде имати најбољу опрему и оружје. 
Очекујемо наставак сарадње са западним земљама, Руском Федерацијом, кинеским 
пријатељима, рекао је Вучић и најавио куповину још два хеликоптера немачко-француске 
производње, као и наоружавање беспилотних летелица. 
Свет се креће у чудном смеру и ми ћемо покушати да заштитимо своју земљу, рекао је Вучић 
који је посетио Специјалну бригаду Војске Србије у касарни "Растко Немањић", заједно са 
министрима Зораном Ђорђевићем, Небојшом Стефановићем и начелником Генералштаба 
Војске Србије Љубишом Диковићем. 
Вучић је најавио да ће министар одбране Зоран Ђорђевић током вечери обићи јединице војске 
и полиције које раде на спречавању илегалних миграција. Имамо неконтролисани прилив 
људи из Авганистана и Пакистана, углавном економских миграната, предочио је Вучић и 
поручио грађанима да не треба да брину јер ће Србија знати да реши тај проблем. 
Србија је у најтежој ситуацији откад мигрантска криза постоји, показали смо добро лице 
Србије, али криминалне, илегалне преласке, кријумчарење људи нећемо да допустимо, 
нагласио је Вучић. 
Вучић, као лидер Српске напредне странке, није желео данас детаљније да говори о изложби 
коју је организовала његова странка, јер ће то учинити у понедељак или уторак, али је указао да 
је "некима засметало што је неко поставио огледало у ком су се видели". 
Ту је постављено све што је објављено мени, мојој продици, странци коју водим, ти људи се 
ваљда тиме поносе. Шта им је засметало? Лице им не изгледа тако лепо као што су мислили, 
нагласио је Вучић. Нисам уплашен, нити фасциниран њиховом мржњом, рекао је Вучић. 
Успели су кроз поједине медије да направе невероватне ствари да се спрдају са марљивошћу 
људи - "е иди Вучићу на море", додао је он. Србија неће више да буде последња и на дну 
европске лествице по расту са минус 3,6 одсто, а сада ћемо да имамо плус 3,2 одсто, рекао је 
Вучић који је поновио да ће покушати да формира нову Владу у првој половини августа. 
 

 

 

 

Министарка пољопривреде: Недовољна органска производња у 
Србији  
Извор:Бета  

 

Министарка пољопривреде и заштите животне средине Србије Снежана Богосављевић-
Бошковић изјавила је данас да у Србији није довољно искоришчена могућност за органску 
производњу. 
- Иако су засади под органском производњом повећани 2015. у односу на 2014. годину за око 65 
посто, нисмо задовољни како је искоришћена могућност за овај вид производње, јер Србија 
има површине које се могу одлично искористити за органску производњу воћа - рекла јер 
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Богосављевић-Бошковић током посете породици Вулић која гаји купине у селу Доње Гргуре 
код Блаца, саопштило Министарство пољопривреде. 
Она је навела да Министарство пољопривреде подржава и субвенцијама помаже органску 
производњу кроз помоћ за подизање засада, набавку садница, стубова, противградне мреже, 
изградњу прерађивачких капацитета и то у новчаним износима који су 40 одсто виши него за 
конвенционалну производњу. 
Богосављевић-Бошковић је истакла резултате програма "Фруит анд берриес", који су 
реализовале Србија и Данска. 
Цена парадајза се стабилизовала 
Министарка је данас посетила пољопривредна газдинства која се баве производњом поврћа у 
пластеницима у Власотинцу и органском производњом воћа у Блацу, а разговарала је и с 
представницима локалне самоуправе и пољопривредницима о стању пољопривреде и њиховим 
проблемима. 
Обилазећи пластеничку производњу парадајза, купуса, карфиола, паприке и краставаца 
породице Митровић, Богосављевић-Бошковић је, у разговору са произвођачима поврћа 
Јабланичког округа, истакла да се ове године очекује производња од 170.000 тона парадајза, 
што је 20 одсто више него прошле године. 
Министарка је објаснила да је велика количина произведеног парадајза условила нижу 
откупну цену, али да се са нижом ценом производње, и са изванредним приносима као до сада, 
цена стабилизовала и ново варирање цене не треба очекивати. 
Она је навела да се за увоз парадајза у Србију, поред основне царине у износу од 30 одсто, 
наплаћује и посебна дажбина од 12 динара по килограму, а у сезони - у периоду од 15. маја до 
15. септембра, наплаћује се и сезонска царина од 20 одсто што такође штити домаће 
произвођаче. 
Произвођачи су у разговору са министарком пољопривреде истакли значај субвенција које су 
директно утицале на модернизацију и проширење производње. 
 

Око 14 одсто радника на градилиштима ради "на црно"  
Извор:Блиц 

 

У контролама које је Инспекција рада 21. јула извршила на градилиштима широм Србије, од 
1.536 затечених радника, њих 221 (око 14 одсто) је радио „на црно“, односно није имао 
закључен уговор о раду, нити је био пријављен на обавезно социјално осигурање. 
Контролама је било обухваћено 283 послодавца, а на појединим градилиштима, првенствено у 
Београду и Пожаревцу, према процени инспектора, више од 100 радника је побегло са 
градилишта у тренутку доласка инспекције, тако да ће се убудуће овакви и слични надзори 
обављати уз обавезну асистенцију полиције. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду 
инспектори су поднели 56 захтева за покретање прекршајног поступка и издали 16 
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи на недржање 
уговора на месту рада. 
Инспекција рада је, због утврђених неправилности, донела и 62 решења у области радних 
односа, 113 решења у области безбедности и здравља на раду, као и 16 решења о забрани рада 
на месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 
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Србија годишње остане без једне варошице 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Истраживање Међународног монетарног фонда показује да је готово 20 милиона, углавном 

младих и образованих из Источне Европе – цифра која одговара броју становника Чешке и 

Мађарске заједно – напустило своје земље у претходних 25 година вођено бољим економским 

приликама у развијенијим земљама. 

За источне Европљане, наведено је у анализи ММФ-а, мотивација за одлазак углавном су бољи 
послови и више плате, а одлази махом високообразовани кадар – доктори, архитекте, 
инжењери... Иако су емигранти најчешће боље ситуирани и њихове породице у земљама из 
којих долазе често имају користи од дознака, њихов одлазак слаби економски потенцијал 
родних земаља. Велики прилив дознака подржао је потрошњу, али је такође довео до пораста 
курсних стопа, што је привреде учинило мање конкурентним, а смањена је и продуктивност. 
„Новац који се шаље назад рођацима довео је до повећања почетних плата и смањио 
мотивисаност за рад. Као резултат тога, плате су расле брже од продуктивности, што је 
изазвало ерозију поврата на инвестиције и слабљење мотивације за инвестирање у земље 
порекла”, пише у извештају ММФ-а. Такође, велика и непрекидна емиграција је успорила и 
укупне стопе раста обима производње и стопе раста по глави становника. Наводи се да би, да 
није било емиграције од 1995. до 2012. године, реална стопа раста БДП-а у региону била 
укупно, у просеку, седам процентуалних поена виша. Осим тога, ж нижи обим производње, 
потрошња владе на социјална давања повећала се у односу на БДП. 
Наводи се да одлазак младих погоршава постојећи тренд јер је удео старијег становништва све 
већи, што доводи до већих издатака на пензијска давања у односу на БДП. Да би решиле 
проблем, владе у земљама Источне Европе одговарале су повећавањем опорезивања рада, што 
је умањило мотивисаност послодаваца да стварају радна места, чиме је буyетска структура 
постала још мање повољна за отварање радних места и раст. 
Српска младост дала је и те какав допринос развоју и расту богатијих западних држава јер 
Србија још увек има потешкоћа да успостави јасне механизме за задржавање младих. Пре две 
деценије око два одсто младих људи напуштало је Србију, а данас је тај проценат изнад 15 
одсто. Процењује се да годишње Србију напусти 32.000 школованих младих људи, чијим је 
само школовањем Србија свету поклонила више од десет милијарди евра. Разлог за одлазак 
младих су велика незапосленост, мала примања, несигурност радног места. Центар за 
стратешке пројекте изнео је податак Светског економског форума по којима је Србија на 141. 
месту, од 144 државе, по капацитету да задржи своје талентоване младе људе. Ако се мери 
капацитет да привуче таленте, Србија је по истим подацима на претпоследњем, 143. месту. 
Професор Владимир Гречић, који се годинама бави одливом мозгова из Србије, износи 
податак да је 2011. године у земље ОЕЦД-а имигрирало 526.000 људи из Србије, од тога је 
61.000 високообразованих кадрова. Груба рачуница показује да је Србија због одлива мозгова 
последњих година изгубила 12 милијарди евра. Израчунато је да на школовање лекара 
специјалисте држава потроши до 100.000 евра. Упола су јефтинији инжењери, који су с 
лекарима у врху листе оних који напуштају Србију. Да зло буде веће, Србију напуштају лекари, 
стоматолози и ИТ стручњаци, а управо су то кадрови који овој земљи највише недостају. 
Стручњаци тврде да је нови талас миграција становништва у ери глобализације који је захватио 
Србију довео до тога да је у иностранству формирана српска научна дијаспора. Та појава је 
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нарочито интензивирана у последње три деценије, а најизразитија је током деведесетих и 
после 2000. године. Разлози су били смањење могућности запошљавања, социјално безнађе, 
бесперспективност, сиромаштво. 
Памет користе богати 
ММФ упозорава да одлазак неких од најмладих и најпаметнијих доводи до тога да процес 
хватања корака источне Европе са напреднијим делом континента представља још већи изазов, 
да је  с друге стране  миграција према западу била корисна за развијене земље и допринела је 
њиховом снажнијем расту. Другим речима, памет сиромашнијих земаља донела је снажнији 
рад богатијим западним државама и у исто време створила још већу беду у земљама из које 
млади и памети одлазе “трбухом за крухом”- 
Како спречити одлазак стручњака 
По оцени професора Бојана Стојановића с Економског факултета у Београду, промена друштва, 
искорењивање партијског запошљавања, стварање климе да људи могу да се запошљавају и 
живе од сопственог рада, најбољи су и најефикаснији начини који могу спречити олазак 
младих образованих људи из Србије. Све док се ти услови не испуне, образовани млади људи 
напуштаће Србију и од њихове памети и рада корист ће имати неке друге државе. 
  
 

 

 

Равноправност приватних и јавних погребника 
Аутор:Бета 
 
Комисија за заштиту конкуренције сагласна је са изменама и допунама Закона о комуналним 
делатностима које се односе на погребне услуге, саопштило је Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 
Према тим изменама, погребне услуге биће подељене на управљање гробљима и погребну 
делатност, и обема ће моћи да се баƒ ве и приватна и јавна погребна предузећа која испуњавају 
услове. 
Изменама закона предвиђено је и управљање и одржавање гробаља за кућне љубимце, наводи 
се у саопштењу. 
Према тим изменама и допунама, оцењивањем да ли су услови за бављење делатношћу 
испуњени бавиће се међуресорна радна група. 
"Након мишљења комисије очекује се да нова Влада Србије, а потом и парламент усвоје измене 
овог, за грађане Србије, изузетно важног закона", наводи се у саопштењу и додаје да су измене 
закона подржали и представници приватних погребника. 
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Радници са градилишта бежали пред инспекцијом 
Извор: Н1  

 
Инспекција рада је јуче извршила контролу више градилишта у Србији а том приликом је 
утврђено да је од 1.536 затечених радника, њих 221 (око 14 одсто) радио „на црно“. 
У саопштењу Инспекције истиче се да је, у тренутку доласка инспектора више од 100 радника је 
побегло са градилишта због чега ће се убудуће слични надзори обављати уз обавезну 
асистенцију полиције. 
Контролама су, како се наводи, била обухваћена 283 послодавца. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду 
инспектори су поднели 56 захтева за покретање прекршајног поступка и издали 16 
прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи на недржање 
уговора на месту рада. 
Инспекција рада је, због утврђених неправилности, донела и 62 решења у области радних 
односа, 113 решења у области безбедности и здравља на раду, као и 16 решења о забрани рада 
на месту рада због непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 
 

Извештај Министарства о Јури: Инспекцији се жалило 26 људи 
Аутор:Данас  
 
За шест година колико јужнокорејска компанија Јура послује у Србији, урађено је на десетине 
инспекција у фабрикама у Нишу, Рачи и Лесковцу, а у извештајима Министарство рада, наводи 
се да се 26 запослених жалило, као и да се само у једном случају радник инспекцији обратио у 
тренутку док је радио у Јури, пише Данас.  
Данас преноси детаље извештаја који су добили од Министарства рада два месеца 
након захтева. 
У њему се наводи да је било неколико захтева синдиката, који су се жалили на забрану 
организовања. 
Према извештајима инспектора за рад у Нишу, Крагујевцу и Лесковцу, од 2010. до данас 
инспекциија је добила на десетине захтева запослених. 
У извештају инспекције рада наводи се и да је у три наврата инспекција казнила Јуру због 
пропуста са 300.000 динара, а Министарство рада потврдило је Данасу да је током априла 2013. 
фабрика Јура у Нишу донирала Инспекторату за рад два аутомбоила, марке Киа цеед и то, како 
се наводи у одговору, искључиво за "унапређење и побољшање рада Инспектората за рад, 
односно теренског рада инспектора". 
Конкретно, у Рачи 17 радника Јуре је тражило да инспекција реагује различитим поводима, 
највише због непоштовања уговора о раду, док је у Нишу таквих појединачних захтева било 
девет, уз једну анонимну. 
У већини случајева захтеви су одбачени, јер запослени у Јури који су се жалили инспекцији 
нису касније подносили захтев за одлагање извршења решења за доношење правне пресуде а 
то је једина мера коју, како наводе, инспектор рада може да предузме уколико се особа жали 
након што јој је престао радни однос. 
Према наводима Министарства, прва инспекција у фабрици Јура корпорејшн у Рачи била је 27. 
јула 2010. и то на захтев Самосталног синдиката, где се једна од замерки односила и на забрану 
организовања синдиката. 
- Истинитост навода да је забрањено синдикално организовање није могла да се утврди, јер је 
послодавац категорично негирао такве наводе - истиче се у одговору Министарства. 

http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=324159&title=%20Ministarstvo%20rada:%20Dobili%20smo%20dva%20automobila%20od%20Jure
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=324159&title=%20Ministarstvo%20rada:%20Dobili%20smo%20dva%20automobila%20od%20Jure
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Послодавац је, како се тврди, исто тако реаговао и на наводе да је било примене понижавајуће 
физичке силе. Да никаквог малтретирања није било инспектору за рад су, осим послодавца то, 
како се наводи у извештају, потврдили и запослени. 
"У Рачи се жалило 17 радника, сви осим једног ван радног односа" 

Током шест година колико је Јура у Рачи, инспекцији рада се жалило 17 радника, али у 
Министарству истичу да су се сви подносиоци жалби за злостављање на раду и мобинг, 
инспекцији жалили након престанка радног односа, осим Мирјане М. Како тврде у 
Министарству, по Закону о раду Инспекција је надлежна само за запослене, не и оне који нису 
у радном односу. 
 Судећи према извештајима инспекције у Нишу, већих неправилности није било. Тако су два 
захтева због злостављања радника током 2012. и 2014. од којих је један био анониман - 
одбијени. 
И инспекција у Лесковцу, према извештају Министарства рада, тврди да по питању 
злостављања на раду није било писаних пријава радника, осим што су "запослени којима је 
престао рад, тек по престанку рада наводили да су трпели неки вид мобинга". 
Током неколико надзора инспекције у фабрици у Лесковцу углавном нису утврђене веће 
неправилности, истиче се у извештају, а једина конкретна замерка односила се на то да 
послодавац мора да обезбеди услове за рад на месту које се оценујуе као високоризично. 
Све до 2. маја, када је већ у медијима објављено неколико текстова о стању у Јури, у 
извештајима инспекције не наводи се да је било разговора са запосленима о томе да ли су им 
повређена права. У записнику инспекције од 2. маја наводи се и списак 12 запослених са којима 
је инспектор рада тог дана разговарао, а који су потрвдили да нису доживели неки вид 
злостављањана раду или сексуално узнемиравање. 
 

 


