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Преговори о повећању минималне цене рада 
Извор: РТС 
 
Седница Социјално-економског савета на којој ће се расправљати о повећању минималне цене 
рада требало би да буде одржана наредне недеље, најављују из Владе. Она није мењана две 
године и износи 121 динар за сат па више од 300.000 људи месечно ради за око 21.000 динара. 
Да је време да се повећа, сагласни су Влада, послодавци и синдикати, али не и за колико. 
Стручњаци упозоравају да је то важна ставка, али не и једина, да би могло да се каже да је 
унапређен социјални дијалог, што је и услов у процесу придруживања Европској унији. 
Припремила Мирјана Брајковић 
Yоур броwсер доес нот суппорт тхе видео таг.  
Јутрошњим колегијумом представника послодаваца, синдиката и Владе покренута је 
процедура да се повећа минимална цена рада са садашњих 121 динар за сат.  
"Ми сматрамо да не би било добро повећати за више од пет посто. То би било 127 динара", каже 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије. 
"Цена би требало да буде око 143 динара. После дужег времена послодавци су рекли да треба да 
дође до повећања, то би било око 127 динара. Министар се није о томе изјашњавао и рекао је да 
ми треба да се договоримо. Ако не, Влада ће одлучити. То тако не би требало, ово је 
трипартитно тело, треба да преговара и Влада као највећи послодавац", каже Љубисав Орбовић 
из Савеза самосталних синдиката Србије. 
Министар за рад, борачка и социјална питања каже да Влада Србије жели да унапреди положај 
радника и да они за свој рад буду адекватно награђени. 
"У којој мери и како, то је нешто о чему ипак мора да своје мишљење да и економија као таква, 
шта је подношљиво а шта није. Ми хоћемо да саслушамо и синдикате и послодавце, а онда ће 
Влада изаћи са коначним ставом", каже Александар Вулин.  
Већ за два дана је следећи састанак радних група да се утврде подаци о инфлацији, 
запослености, минималној и просечној потрошачкој корпи на основу којих се утврђује цена 
рада.  
Договор би требало да се постигне до 15. септембра и да се по новој цени сати рачунају од Нове 
године. Међутим, није договор о цени рада једини критеријум да се каже да је социјални 
дијалог поправљен.  
"На седници Социјално-економског савета требало би да се нађу све теме, закони који имају 
везе с привредом, запосленима, али је неопходно да неко то чује и уважи", каже Атанацковић. 
"То би значило да треба водити стални дијалог са синдикатима и послодавцима, утврђивати 
јавну политику, договорити се о великим макроекономским индикаторима који показују зашто 
се људи могу одрицати кад могу очекивати неку врсту бољитка. И треба везати раст зарада за 
раст продуктивности, без тога не могу се подизати дохоци. Али исто тако видети шта је са 
запосленошћу", каже члан тима за преговоре са ЕУ Зоран Стојиљковић. 
Бољи социјални дијалог најавио је премијер у експозеу. То је и услов у поглављу 19 у 
преговорима са Европском унијом. 
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Доба раста пензија и плата 
Аутор: Јована Рабреновић 

 

Плус у државној каси доноси могуће повећање примања од неколико процената, а зависиће од 

инфлације и пораста привреде 

Запослени у јавном сектору у наредне четири године могу да очекују раст примања, а 
пензионери континуирано повећање пензија, најавио је у експозеу председник владе 
Александар Вучић. Премијер, међутим, није саопштио када ће прво повећање уследити, а у 
јавности су већ почела нагађања о томе. Можда почетком октобра, када испратимо делегацију 
Међународног монетарног фонда (ММФ) која у септембру треба да дође у шесту ревизију 
аранжмана из предострожности, односно када се они са тим сагласе? Да ли од нове године и у 
ком износу? 
У сваком случају, и нови министар привреде Горан Кнежевић већ је најавио да улазимо у „еру 
повећања плата и пензија“, без прецизирања икаквих детаља. Премијер и министар финансија 
о овим повећањима почели су да говоре још почетком јуна, уколико, подразумева се, у буџету 
буде пара за то. Сада је већ извесно да је стање у каси државе више него добро, да су приходи 
повећани, па отуда као да више нема потребе за стриктним стезањем каиша, на шта смо се 
обавезали споразумом с ММФ-ом. Уосталом, и прошле године, у првој од три године фискалне 
консолидације, повећане су плате и пензије. Истина, не много, али су ипак повећане. 
 

 
 

 

Намети на најнижу зараду међу највишима у Европи 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Захтев „Мреже за пословну политику” новом министру привреде Горану Кнежевићу да се, као 
три кључне реформе, смање порези и доприноси на зараде и уведе прогресивно опорезивање 
зарада, није ништа ново, пошто то привредници траже неколико година. НАЛЕД је у анализи о 
пореском оптерећењу рада у Србији, упоређујући га с нивоом у земљама Еевроспке уније, 
закључио да није изнад европског просека, али да јесте када је у питању опорезивање најниже 
зараде. Србија је, по студији Светске банке, на петом месту међу европским земљама по висини 
пореског оптерећења најнижих зарада. У извештају НАЛЕД-а истиче се и да је порески систем у 
Србији најмање прогресиван у Европи, а проблем би се могао решити увођењем 
прогресивнијег система опорезивања рада, што би смањило пореско оптерећење најнижих 
зарада. 
Пореско оптерећење просечне зараде у Србији је, тврди се у извештају НАЛЕД-а, нешто испод 
европског просека, али и поред тога постоје добри разлози да се оно још смањи. Смањење 
пореског оптерећења рада смањује јединичне трошкове рада, што, опет, смањује трошкове 
производње и чини српске производе конкурентнијим и на домаћем и страном тржишту. 
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Такође, сматрају привредници окупљени у НАЛЕД-у, смањење опорезивања рада чини радну 
снагу у Србији јефтинијом, што запошљавање додатних радника чини привлачнијим те може 
позитивно утицати на смањење велике незапослености у Србији. 
Смањење трошкова радне снаге повећава конкурентност Србије у односу на друге земље када је 
у питању привлачење страних инвестиција, а српско тржиште, генерално, постаје привлачније 
за стране инвеститоре. Оцењује се и да би смањење пореског оптерећења рада знатно 
допринело смањењу сиве економије, чије би увођење у легалне токове повећало пореске 
приходе. У извештају се истиче да емпиријска истраживања у Србији, али и другим земљама 
Источне Европе, указују на то да је степен утаје пореза и сиве економије најприсутнији код 
скривених прихода од рада, односно нерегистроване зараде. Смањење пореског оптерећења 
рада учинило би избегавање плаћања пореза и доприноса мање привлачним за послодавце 
радника који нису пријављени и за које не плаћају никакве доприносе и порезе, такозвани рад 
на црно, док би истовремено било теже оправдати такво поступање газде пред запосленима, 
који због тога уживају мање садашње и будуће бенефиције. Избегавање плаћања пореза и 
доприноса на зараде би тако постало и друштвено мање прихватљиво. 
Прогресивно опорезивање рада је најбољи начин да се смањи пореско оптерећење најнижих 
зарада. НАЛЕД указује на то да је у свим развијеним земљама главни инструмент прогресивног 
опорезивања рада порез на зараде јер је кроз њега најлакше увести различите стопе 
опорезивања за различите нивое примања. 
У систем социјалних доприноса тешко је увести прогресивност јер су они предвиђени да буду 
пропорционални, а не редистрибутивни. Указује се на то да систем опорезивања минималне 
зараде заправо дестимулише послодавце да пријављују раднике јер треба више да плате за 
порезе и доприносе него што је плата коју ће запосленом дати на руке. С друге стране, сматрају 
у НАЛЕД-у, могао би се отворити простор за пријављивање радника на фиктивно ниске плате, 
што многи послодавци већ и раде, а радницима на руке исплаћивати нерегистрована примања. 
Да би се то спречило, непоходно је појачати рад надлежних инспекцијских органа. 
Додатни приходи за смањење „рупе” у буџету 
У НАЛЕД-у су свесни тога да би држава смањењем пореског оптерећења рада направила „рупу” 
у буџету и да би дефицит, као и јавни дуг, био још већи, па истичу да је због тога потребно наћи 
начина да се та мера неутралише, односно да нема негативан ефекат. То би значило да би 
морало да се компензује додатним приходима од неког другог вида опорезивања, а као могуће 
решење НАЛЕД предлаже додатно опорезивање потрошње, имовине, добити... 
 

Наши радници хлеб зарађују по целом свету 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Добар и квалитетан радник увек је тражен, а тражене су и одређене струке, захваљујући којима 
се лакше налази посао. Пошто је у Србији незапосленост велики проблем, а с њим се суочавају 
и друге земље Европе, па и много развијеније, ипак се неретко дешава да домаћи радници 
одлазе да раде у иностранству. То је најбоље учинити преко фирми које ангажују раднике за 
рад у иностранству, о чему сведочи и то што четрдесетак српских фирми тренутно запошљава 
неколико стотина наших радника широм света. Списак фирми које су добиле дозволу да 
запошљавају српске раднике у иностранству, којима су, самим тим, регулисана и радна права и 
све друге врсте правне заштите, објављен је на сајту Министарства рада, запошљавања, 
борчких и социјалних питања, а видљиво је да тренутно наших радника има готово на свим 
континентима. Наши радници присутни су тренутно у Албанији, Алжиру, Аустралији, 
Бахреину, Бангладешу, Боцвани, Бразилу, Грузији, Канади, Кини, Немачкој, Мјанмару, 
Финској, Гани, Ирану, Ираку, Грчкој... али и земљама бивше Југославије. 
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Од Националне службе за запошљавање у првих седам месеци ове године 354 наших 
држављана добило је дозволу за рад у иностранству, а 173 посао је нашло у немачком здравству, 
25 радника је у словеначким фабрикама, а током лета привремене послове наши држављани 
нашли су у Словачкој, Црној Гори, Хрватској... 
Као што радници из наше земље одлазе на посао у иностранство, дешава се и обрнут процес, у 
Србију долазе странци, који су заинтересовани да у њој раде, а многи и да остану. Тако је од 
почетка године НСЗ издао дозволе за рад у Србији за 4.303 радника. Међу странцима који су 
дошли да раде у Србији најбројнији су Кинези, а највећи број дозвола издат је за 
нискоквалификоване раднике, продавце, куваре, раднике са средњом стручном спремом и 
дипломиране економисте. После Кинеза, највише је Руса, а потом држављана Босне и 
Херцеговине, Македоније, Грчке и Италије. Издато је и највише радних дозвола за 
запошљавање – 1.883, које подразумевају да радници имају одобрење за привремени боравак. 
Уз то, издато је и 547 личних радних дозвола које се дају странцима који имају одобрење за 
стално настањење у Србији, као и 326 радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва, 
односно за менаyере који долазе на рад у огранак фирме која има своју производњу у Србији. 
Од тог броја дошла су три независна професионалца и упућено је и тридесетак радника страних 
компанија које послују у нашој земљи. 
НСЗ посредује у запошљавању 
Национална служба за запошљавање посредује у запошљавању наших држављана у 
иностранству. Тај поступак увек започиње на захтев страног послодавца, који има обавезу да 
дефинише услов запошљавања, права и обавезе радника, време рада и боравка у иностранству 
те услове рада и висину плате у бруто и нето износу, ко сноси трошкове смештаја и превоза 
радника, визирања пасоша и добијање радних дозвола. 
 

Процењена вредност ИМК „Банат око 350 милиона динара 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Стечајни управник огласио је продају Индустрију меса и конзерви „Банат” у стечају из 
Банатског Карловца. Продаја ће бити спроведена методом јавног надметања 15. септембра, а 
процењена вредност је 349.443.000 динара. Најважнију имовину чине фабрички круг с 
управном зградом од 1.201,90 квадратни метар те свињски депо, прерада и санитарни блок, 
радионице, помоћни објекти, трафостанице, као и пословни простори и опрема у Панчеву, 
Вршцу, Краљеву, Алибунару и Банатском Карловцу. 
Нажалост, ИМК „Банат” није једина фабрика из тог места која је пропала јер је иста судбина 
задесила и друге велике фирме, попут „Пешчаре” и Циглане, због чега се данас у Банатском 
Карловцу живи тешко, а све више мештана у потрази за послом напушта дом и одлази у веће 
градове. Општина Алибунар већ месецима има најмању просечну зараду у Војводини, али 
верују да се новим пројектима може покренути привреда. Уз то, надају се да ће успети да 
стимулишу мештане Банатског Карловца да се више баве воћарством јер су обронци 
Делиблатске пешчаре идеални за то. 
Наиме, у алибунарској општини раде на пројектима изградње велике хладњаче од 3.000 тона и 
фабрике за прераду воћа, што би могла бити шанса и за незапослене из Банатског Карловаца, 
где је одувек било квалитетног воћа. Такође, већ неколико година испитује се исплативост 
изградње ветропаркова и инвеститори, који су задовољни добијеним резултатима, најављују 
почетак изградње првих ветрењача ове године па би можда захваљујући ветру, могао почети 
бољи живот за мештане Банатског Карловца. Уз то, кроз центар Банатског Карловца пролази 
магистрални пут Панчево–Вршац–Темишвар, који је некада спајао привреднике и омогућавао 
ефикасну међуграничну сарадњу. 
Из неуспешних приватизација – стечај 
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Банатски Карловац је пре три деценије био препознатљив управо по месној индустрији 
„Банат”, која је у то време производила месне прерађевине за читаву бившу Југославију. После 
неколико неуспешних приватизација, фабрика је отишла у стечај, а некада је 1.200 радника у 
једној смени обрађивало 800 свиња, 200 крмача и 200 јунади. 
 

Посао добило више од 150.000 људи 
Аутор:Д. Мл. 
 
– За првих седам месеци с евиденције Националне службе за запошљавање запослено је 
154.072 радника, од којих је око половина жена које припадају теже запошљивој категорији – 
рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. – НСЗ 
је ове године по резултатима надмашио и протеклу годину јер је са значајним буџетским 
новцем успео да запосли велики број људи. 
Наводећи да НСЗ има изузетне резултате у овој години, он је истакао да се очекује да ће до 
краја године, сасвим сигурно, бити потрошен сав новац предвиђен за запошљавање и да ће 
бити испуњене све квоте. Он је указао и на то да се Министарство рада, кроз НСЗ, труди да 
максимално помогне нашим предузетницима, посебно када су то породична предузећа, 
предузећа која уз запошљавање чланова породице успевају и да се шире. По његовим речима, 
када је неко у стању да се надмеће и на међународном тржишту, то говори да је потребно да 
држава помогне домаћем послодавцу и предузетнику, да се уз врло малу помоћ, као што је 
одабир радника, субвенције при запошљавању, технологије, носи и с највећим предузећима на 
свету. 
Директор НСЗ-а Зоран Мартиновић је изнео да је охрабрујућа вест да је тренутно на 
евиденцији 697.000 незапослених, што је најмањи број од 2000. године. Он је указао на то да се 
повећава запошљавање и смањује број незапослених, па се за првих седам месеци запослило 
око 154.000 лица која су била на евиденцији, што је око 10,5 одсто више него у истом периоду 
лане. 
 

 

 

ЕПС иде на добош, али прво мора да плати 34 МИЛИОНА  
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Електропривреда Србије ангажовала је “Енергопројект Ентел” и Економски институт да 
процене имовину компаније, сазнаје „Блиц”. 
Рок за реализацију овог посла је фебруар 2017. године, а ову услугу ЕПС ће морати да плати 34 
милиона динара. То је један од захтева и Европске уније, која тражи да се код јавних предузећа 
до почетка наредне године дефинише вредност имовине, али и да се дефинише власништво 
над непокретностима и земљиштем над којим ЕПС, као и друга јавна предузећа, сада само има 
право коришћења док је држава власник. 
Извор „Блица” из ЕПС-а каже да је процена имовине такође увод у правну трансформацију из 
јавног предузећа у акционарско друштво и први корак ка приватизацији. 
- Процена вредности имовине ће бити и крај реорганизације ЕПС-а. Тако ће се знати колико 
вреди ова компанија, што отвара врата томе да и будући стратешки партнер или инвеститор 
може да зна да ли се исплати да се улаже у српску електропривреду. Другим речима, овим 
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потезом стварају се и услови за могућу приватизацију компаније, о чему се у ЕПС све чешће 
прича. Процењује се да ће се у марту променити правна форма, односно да ће се прећи у 
акционарско друштво. До тада би требало и други правни акти да се припреме за ову 
трансформацију, али и да се заврши нова систематизација - објашњава наш саговорник. 
Како каже, у току је и озакоњење, односно упис у катастар једног дела имовине чији је власник 
држава до сада била. 
- Све у свему, чини се да се све рашчишћава да се део ЕПС приватизује или да уђе неки 
стратешки партнер. Брисел и светске финансијске институције које кредитирају компанију 
сматрају да је приватизација неопходна, иако је у земљама одакле они долазе електропривреда 
углавном државно власништво. О свим потезима одлучује Влада и видећемо шта ће се 
дешавати - објашњава нас саговорник. 
А Влада се о приватизацији или стратешком партнерству још прецизно не изјашњава, али 
премијер Александар Вучић у свом експозеу најављује да након завршетка финансијске 
консолидације ЕПС-а треба да уследи и правна трансформација у акционарско друштво. Шта 
ће се даље дешавати није сада експлицитно најавио, међутим, раније јесте. 
- Најбоља опција за ЕПС је улазак неке од најјачих страних компанија као мањинског 
партнера. Мањински партнер би бирао менаџмент и повећао ефикасност пословања, а самим 
тим и вредност компаније за случај да је продамо на берзи. 
Из ЕПС-а не желе да коментаришу промене статуса компаније, али су потврдили сазнања 
“Блица” да је почела процена имовине компаније. 
- Одлуку о промени правне форме у акционарско друштво доноси Влада Србије. Што се тиче 
уговора за процену имовине ЕПС-а, тачно је да је закључен са “Енергопројект Ентелом” и 
Економским институтом, а вредност ове јавне набавке је 34 милиона динара, Уговор је 
склопљен у јулу, рок за завршетак процене је осам месеци - кажу у ЕПС-у. 
Сертић преузима функцију 
ЕПС ће ускоро добити и новог директора. Како је “Блиц” већ писао, главни кандидат за ово 
место је Жељко Сертић, доскорашњи министар привреде. 
 

Министар Антић: Процена имовине ЕПС-а није корак ка 
приватизацији  
Извор:Бета 

 

Министар рударства и енергетике Србије Александар Антић је данас одбацио спекулације да је 
ангажовање Енергопројект Ентела и Економског института на процени имовине 
Електропривреде Србије (ЕПС) први корак ка приватизацији те компаније. 
- Апсолутно нису тачне спекулације у медијима да се процена имовине ради због 
приватизације. Не, то се ради због стварања предуслова да имамо процену колико ЕПС вреди, 
да би се дефинисала његова форма акционарског друштва - казао је Антић за Радио Београд. 
Он је нагласио да је ЕПС у фази реструктурирања, додавши да је завршена фаза 
корпоративизације, а ради се на плану финансијске консолидације. 
- У склопу свих тих мера, за 2017. је планирано стварање услова да ЕПС пређе у акционарско 
друштво. Из тог разлога, у овом тренутку се ради дефинисање имовине те компаније, након 
чега је неопходно проценити њену вредност - казао је он, додавши да је то нормалан ток 
активности. 
Антић није желео да говори о вредности уговора са Енергопројект Ентелом и Економским 
институтом. Истакао је да су то домаће куће, реномиране у тим пословима и да је уверен да је 
посао у складу са законом. 
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У ЕПС-у су јуче агенцији Бета казали да су ангажовали Енергопројект Ентел и Економски 
институт да процене имовину те компаније, да је уговор о том послу закључен јула ове године и 
да је рок за завршетак тог посла - који ће коштати 34 милиона динара, осам месеци. 
У том предузећу нису навели за које потребе се ради процена вредности његове имовине. 
Процена имовине ЕПС-а је један од захтева ЕУ која тражи да се код јавних предузећа до 
почетка идуће године дефинише вредност имовине, као и власништво над непокретностима и 
земљиштем на којима јавна предузећа сада само имају право коришћења, док је држава 
власник. 
 

Почели разговори о новој минималној цени рада, рок 15. септембар  
Извор:Танјуг 

  

Представници Владе, синдиката и послодаваца започели су преговоре о утврђивању нове 
минималне цене рада, а већ идуће недеље очекује се да ће бити одржана седница Социјално-
економског савета (СЕС), изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин. 
- Јутрос смо имали седницу колегијума Социјално-економског савета коју чине представници 
репрезентативних синдиката и представник послодаваца и ја као председавајући СЕС-а испред 
Владе Србије и договорили смо се да започнемо преговоре о утврђивању нове минималне цене 
рада - рекао је Вулин. 
Он је додао да се већ идуће недеље очекује седница СЕС-а. 
Вулин је навео да ће пре тога почети са радом радне групе које су на техничком нивоу кроз 
посматрање седам основних параметара за одређивање минималне цене рада доћи до 
одговарајућих закључака. 
- Спремни смо да у разговоре укључимо и оне који нису део СЕС-а и ту мислимо на најкрупније 
инвеститоре, послодавце, да и они кажу шта мисле о томе, а коначну одлуку ће донети чланови 
СЕС-а - рекао је Вулин. 
Он је додао да Влада Србије жели да унапреди положај радника и да они за свој рад буду 
адекватно награђени. 
- У којој мери и како, то је нешто о чему ипак мора да своје мисљење да и економија као таква, 
шта је подношљиво а шта није. Ми хоћемо да саслушамо и синдикате и послодавце, а онда ће 
влада изаћи са коначним ставом - рекао је Вулин. 
Како каже, у сваком слуцају преговори су започети, а очекује да ће се у најкраћем року успешно 
завршити сагласносћу свих учесника у социјалном дијалогу, а пре законског рока који је 15. 
септембар. 
Тај рок, биће испоштован, додао је Вулин. 
До краја јула запослено 154.072 радника  
За првих седам месеци са евиденције Националне службе за запошљавање запослено је 154.072 
радника, од чега је 50,3 одсто жена, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин који је обишао предузеће ''Цветеx спортсwеар'' у селу 
Раковица код Београда које се бави специјализованом производњом спортске опреме. 
- НСЗ је ове године по резултатима надмашило и протеклу годину. Са значајним буџетским 
средствима успео је да се запосли велики број људи. Од 1. јануара закључно са 31. јулом ове 
године са евиденције НСЗ запослено је 154.072 радника од тога 50,3 одсто су жене, дакле теже 
запошљиве категорије - рекао је Вулин. 
Наводећи да НСЗ даје изузетне резултате у овој години, он је истакао да се очекује да ће се до 
краја године, сасвим сигурно, потрошити сав новац који је предвиђен за запошљвање и да ће се 
испунити све квоте. 



10 

 

Вулин је рекао и да се Министарство рада кроз НСЗ труди да максимално помогне нашим 
предузетницима посебно када су то породична предузећа, предузећа која запошљавају и своје 
чланове породице, али и која успевају да се шире. 
- У овом предузећу се цени рад, поштује се радник и његов труд, али се исто тако види и 
дисциплина и поштовање правила која послодавац мора да има ако хоће успешну и добру 
производњу - рекао је Вулин. 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао да предузеће 
''Цветеx спортсwеар'' има одличну сарадњу са НСЗ јер је око 50 одсто од укупног броја 
запослених ангажовано преко програма и мера активне политике запошљавања НСЗ. 
 

Сутра отварање понуда за куповину Застава ИНПРО  
Извор:Бета  

 

У предузећу Застава ИНПРО сутра ће бити отворене понуде стигле на други јавни позив за 
куповину 19,2 одсто капитала те фабрике у вредности од око 287.000 евра с порезом на додату 
вредност (ПДВ). 
Директор Застава ИНПРО Бранко Вељовић рекао је агенцији Бета да се продаје део покретне 
имовине предузећа, односно опрема фабрике која је везана за производњу приколица. 
Према условима позива, купац је у обавези и да преузме 160 радника фабрике Застава ИНПРО, 
од чега половину чине особе са инвалидитетом. 
Други јавни позив за продају био је отворен од 27. јула до 15. августа. 
Према сазнањима агенције Бета, до закључења позива, продајну документацију је откупила 
једна инострана фирма која је и уплатила предвиђени депозит за учешће у поступку продаје. 
Застава ИНПРО је део Групе Застава возила коју чини неколико предузећа, међу којима су и 
фабрике Застава камиони, Застава специјална возила из Сомбора, као и Застава аутомобили 
над којом је недавно отворен стечај. 
 

Инспектори рада проверавају пекаре: Наставља се борба против сиве 
економије  
Извор:Танјуг 

  

Инспекција рада затекла је током ванредног надзора готово 30 одсто радника на црно у 
предузећима која се баве производњом хлеба, пецива и колача, изјавио је министар за рад 
Александар Вулин и поручио да ће инспектори рада наставити борбу против сиве економије. 
Вулин, који је синоћ са инспекторима рада обишао једно предузеће у Младеновцу, апеловао је 
и на раднике да не избегавају инспекторе, већ да им допусте да их легитимишу, будући да ће на 
тај начин моћи да буду примљени у радни однос. 
"Радник који ради на црно, који је непријављен, уколико га ми затекнемо и уколико нам се 
легитимише биће решењем наших инспектора запослен и решењем наших инспектора његов 
послодавац ће морати да исправи своје погрешно чињење и да га прими у радни однос. Дакле, 
немојте избегавати наше инспекторе", поручио је Вулин. 
Министар је нагласио да је Инспекција рада од 11. до 16. августа обавила ванредне надзоре у 
области радних односа као и безбедности и здравља на раду код 184 послодавца која се баве 
производњом хлеба, пецива и колача. 
Од 653 радника 185, односно више од 28 процената радника, радило је без одговарајућег 
уговора, на црно, рекао је Вулин. 
Према његовим речима, поднето је више десетина прекршајних пријава, а у 19 случајева је 
забрањена даља делатност због непоштовања прописа из безбедности на раду. 
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Вулин је навео да су поједини послодавци покушавали да њихово радно неангажовање на 
одговарајући начин оправдају уговором о пробном раду, свесно заборављајући чињеницу да 
чак и у том случају радници морају да имају закључене одговарајуће уговоре. 
Истичући да радници не треба да избегавају инспекторе, Вулин је навео да они радници нису 
криви за поступке послодаваца. 
Вулин је нагласио да ће ванредни инспекцијски надозри бити настављени током лета, будући 
да су инспектори затекли велики број радника на црно. 
 

 

 

 
Повређено пет радника 
 
Два радника су теже, а три лакше повређена када су се на платформи за подизање терета 
спуштали са стамбене зграде у улици Салвадора Аљендеа, број 28, у београдском насељу 
Карабурма, саопштило је данас Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. 
Према до сада утврђеним чињеницама, радници су самоиницијативно одлучили да се са 
објекта који се надзиђује спусте платформом намењеном подизању терета. 
Платформа се срушила када су били у нивоу између првог и другог спрата, пише у саопштењу. 
Повређене раднике је ангажовало предузеће "Цвет ДМБ инжењеринг", али радови нису били 
пријављени, указује Министарство. 
Инспектори рада су изашли на лице места и почели надзор. После утврђивања свих 
релевантних чињеница‚ инспекција ће предузети законом прописане мере.  
 

 
Рок за Галенику продужен за два дана 
Пише: Данас Онлине 
 
Министарство привреде саопштило је да је Комисија надлежна за спровођење поступка 
стратешког партнерства за Галенику јуче продужила рок за исправку документације коју су 
понуђачи доставил. 
Рок је продужен за два дана, те су понуђачи Цадила Пхармацеутицалс Лимитед из Индије, 
ЕМС С.А. из Бразила и Конзорцијум Фронтиер Пхарма Лимитед из Велике Британије и ЛЛЦ 
НПА Петроваx Пхарм из Русије дужни да доставе додатну документацију најкасније до 18. 
августа 2016. године. 
По истеку наведеног рока, како се наводи Комисија ће приступити отварању финансијске 
понуде оних понуђача који буду доставили документацију у складу са правилима поступка 
стратешког партнерства. 
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Брисел диже минималац у Србији 
Пише: Љ. Буквић 
 

* Без деблокаде Социјално-економског савета нема отварања поглавља 19 * ЕУ од 

Министарства рада, које практично руководи СЕС-ом, тражило акциони план о 

оживљавању социјалног дијалога, који је у Србији годинама на врло ниском нивоу 

* Одмах после овог захтева држава одлучила да подигне минималац 

Све док не оживи социјални дијалог, Влада Србије неће моћи да отвори поглавље 19, које се 
тиче социјалне политике и запошљавања, сазнаје Данас од извора блиских Влади Србије.  
Наиме, ЕУ је од Министарства рада које практично руководи Социјално-економским саветом 
тражило акциони план о оживљавању социјалног дијалога, који је у Србији годинама на врло 
ниском нивоу. 
Овакав захтев из Брисела стигао је непосредно пред формирање нове владе, те не чуди што је 
мандатар Александар Вучић већ на првом састанку са новом-старом екипом министара у 
Немањиној 11 најавио повећање минималне цене рада, о којој ни држава ни послодавци нису 
последње две године желели са синдикатима ни да разговарају. 
Наравно, ЕУ има јаче аргументе од синдикалних представника, те би тек претње неотварањем 
поглавља могле уродити плодом. А да ли ће то све остати само на подизању минималца или ће 
ЕУ заиста инсистирати на покретању социјалног дијалога, тешко је рећи. 
- Суштина СЕС-а је да се уважавају интереси социјалних партнера, а оно што смо ми имали до 
сада јесте чиста демонстрација силе. СЕС је био више као икебана, није изражавао истинску 
вољу социјалних партнера - каже за Данас потпредседник Савеза самосталних синдиката 
Србије Милан Грујић. 
Он није сигуран да ће ЕУ успети да покрене СЕС, али напомиње да је свака препорука које 
стиже из Брисела важна и добродошла. Као што је важно повећати и минималац, сматра 
Грујић. Синдикати наравно имају своју рачуницу, а наш саговорник каже да постоји граница 
испод које неће ићи. 
- Дуго траје та прича и на састанцима са послодавцима сложили смо се сви да цена рада треба 
да се коригује. Постоје две опције, прва која је реална јер тражимо да минимална цена рада 
износи 70 одсто од минималне потрошачке корпе која износи 34.943 динара, односно да цена 
радног сата буде 146 динара - истиче Грујић. 
Друга опција, напомиње Грујић, јесте да се цена рада повећа на 130 динара. 
- Испод те цифре не би имало смисла разговарати - напомиње потпредседник Самосталног 
синдиката. 
До друге опције синдикати су дошли, како каже, једноставном рачуницом, на бази 
пројектоване инфлације од 2,8 одсто за ову и 3,9 одсто за наредну годину. Језиком обичног 
човека, то би значило повећање минималца за неких 1.000 динара, односно уместо 
досадашњих 21.000, убудуће би се исплаћивало 22.000 динара. Грујић каже да су и послодавци 
спремни на корекције, али да они увек имају аргумент да раде у отежаним условима 
привређивања. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже за наш лист да је састанка са 
синдикатима било, те да ће ускоро заседати и СЕС, да конкретно повећање минималца није 
договорено, као и да после две године треба да га буде. 
- Нисмо усагласили новчани износ, свако је имао своје предлоге. Премијер је рекао да 
минималну цену рада треба повећати и мислим да после две године то заиста треба урадити - 
истиче Атанацковић. 
Он, међутим, каже да ће послодавци пристати на цену раду увећану за инфлацију која није 
рачуната, као и да ће они имати своје услове. 
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- Ако повећање буде веће од оног на шта ми можемо да пристанемо, односно уколико повећање 
буде изнад пројектоване инфлације, онда ћемо тражити од државе да повећа неопорезиви део 
за плате - наглашава Атанацковић. 
Он каже да је свима јасно да СЕС не функционише како треба, али да је ситуација у последње 
две године мало боља. То што је Вучић, сматра он, већ на првој седници Владе за једну од 
главних тема изабрао минималну цену рада и социјални дијалог јесте доказ да у ЕУ не може да 
се уђе уколико се озбиљно не схвати трипартитни однос. 
Влада би нову цену рада, како је најављено, требало да мења тек кад истекне законски рок 15. 
септембра. За последње четири године минималац је порастао за само шест динара, са 115 
динара на 121 динар, колико тренутно износи. 
Савић: Већи минималац, мали трошак за државу 

Повећање минималне цене рада утицаће и на трошкове државе која је највећи послодавац у 
Србији, али по свему судећи, само незнатно. Како за Данас каже професор Економског 
факултета Љубодраг Савић, минимална зарада већ дуже време стоји на 121 динар по сату, тако 
да тих девет динара повишице о којој се говори неће бити превелики трошак ни за државу ни 
за остале послодавце. 
- Када се зна да већина послодаваца радницима уплаћује порезе и доприносе само на ту 
минималну плату и то умањену за неопорезиви део од 11.000 динара, онда је јасно да им што се 
државних дажбина бар тиче, повећање минималца неће бити неки трошак. С друге стране, ни 
тих 1.000 динара, за колико би оквирно скочила најнижа плата, ако се основица дигне на 130 
динара, није велики трошак, нарочито пошто минималне зараде нису подизане две године. 
Србија је земља са једном од најнижих минималних зарада у региону, ако не и са најнижом - 
подсећа Савић. 
Према његовим речима, ни Међународни монетарни фонд неће представљати препреку, "јер се 
ради о минималним трошковима", а постоји и позитивна страна, пошто ће се у буџет слити 
додатни приходи од наплате нешто виших пореза и доприноса на повећани минималац. Иако 
је и држава послодавац који исплаћује минималне плате, економисти очекују да приватни 
сектор "превагне". 
- Тако подизање најниже плате држави Србији с једне стране иде из џепа, а са друге у џеп - 
објашњава Савић.  
 

 

 

"Тоза Марковић" изашао из стечаја  
Аутор:М. Иветић  

 

Кикиндска фабрика црепа и керамичких плочица пребродила највећу кризу у својој историји. 
"Србијагас" се договорио са осталим повериоцима о одлагању измирења обавеза на 10 година 
ФАБРИКА црепа и керамичких плочица "Тоза Марковић", након тачно две године, четири 
месеца и четири дана, изашла је из стечаја, пребродивши тако највећу кризу у својој историји 
дугој век и по. Није више акционарско друштво са приватником као господарем, већ друштво 
са ограниченом одговорношћу, у којем је држава већински власник. 
Овај некадашњи привредни гигант, који је у потпуности упропашћен након завршеног 
поступка приватизације пре 11 година и продаје Дејану Бабићу, власнику београдске фирме 
ИТХ, преузима "Србијагас". Тако су се у Привредном суду у Зрењанину договорили највећи 
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повериоци - банкари и пословодство овог државног јавног предузећа. Свима њима "Тоза" је 
остао дужан око 50 милиона евра, што је скоро дупло више од суме коју је Бабић издвојио када 
је 2005. преузео већински пакет акција. 
У "Србијагасу" су одлучили, а с тим су се сагласили остали повериоци, да 20 милиона евра, које 
им одавно дугује ТМ, претворе у акције. Тако је "Србијагас" постао највећи појединачни 
власник са око 40 одсто капитала, па је, у суду, приликом усвајања плана о реорганизацији 
фирме којом се одлаже измирење обавеза у наредних 10 година с грејс-периодом од годину 
дана, договорено да ово ЈП преузме старање над ТМ. 
Сада је први човек "Србијагаса" и истакнути функционер СПС-а Душан Бајатовић - апсолутни 
господар "Тозе Марковића". На првој скупштини, изабран је за председника Надзорног одбора 
ТМ. За директора ТМ, Бајатовић је поставио свог партијског колегу Владимира Илића, који је, 
опет, за своје прве сараднике предложио, и добио, другове социјалисте - Мирослава Кресоју - за 
техничког, а Ђорђа Тешина - за финансијског руководиоца. У Кикинди се, иначе, Бајатовићев 
тим доживљава као изненађење и с резервом, јер су његови адути без озбиљнијих резултата у 
привреди. Илић се, конкретно, није најбоље снашао у приватном бизнису, па је из њега побегао 
у политику.  
РАДНИЦИМА ОТКАЗИ, ПА УГОВОРИ 
СА свих 600 стално или привремено запослених који су били на радном месту и током стечаја, 
ново пословодство ТМ формално раскида радни однос, а потом се појединачно потписује нови 
уговор о раду - на три месеца. Радници су досад примали минималац, а убудуће могу да очекују 
плату од 30.000 динара. 
И БАБИЋ МЕЂУ ВЛАСНИЦИМА 
србија има комотну власничку и управљачку структуру у "Този". Међу већим власницима је и 
даље Дејан Бабић, газда фирме ИТХ, који је, до момента стечаја имао 50,05 одсто акција. Сада, 
незванично сазнајемо, преко посредних фирми, овај контроверзни бизнисмен контролише око 
10 одсто "Тозиног" иметка. 
 

 

Министарство рада наложило да се две отпуштене службенице врате 

на посао  
Извор:Бета   

 

Министарство рада Србије наложило је данас болници у Горњем Милановцу да врати на посао 
две службенице које су крајем маја ове године добиле отказ 
Министарство рада Србије наложило је данас болници у Горњем Милановцу да врати на посао 

две службенице које су крајем маја ове године добиле отказ. 

У саопштењу Министарства наведено је да је инспекцијским надзором утврђено да је болница 
приликом доношења решења о отказу повредила Закон о раду. 
На основу одлуке Министарства рада, на посао су враћене административне раднице Г.К. и 
М.Т, а у току су поступци за још пет радника. 
У болници у Горњем Милановцу крајем маја отпуштена су 32 немедицинска радника, без 
најаве и образложења. 
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Непријављени радници побегли са градилишта!  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Инспектори рада "чешљали" грађевинце, понегде ниједан није имао потребне папире 
НА једном градилишту у Врању од шест запослених које су инспектори рада затекли на раду 
ниједан није имао неопходне папире, односно радили су на црно. Најдрастичнији примери 
нелегалног рада утврђени су још код грађевинаца на Копаонику, где је код једног послодавца 
затечено чак 14 непријављених радника. У Тутину, од 11 радно ангажованих само један је био 
пријављен. 
У последњој контроли Инспектората за рад, код 338 послодаваца на градилиштима 
инспектори су затекли 1.653 радника, а од тога 217 њих радили су на црно. На појединим 
градилиштима, превасходно у Београду, више од 60 запослених је напустило градилишта у 
тренутку доласка инспектора. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и здравља на раду, 
инспектори су поднели 58 захтева за покретање прекршајног поступка и издали су 10 налога 
због прекршаја прописаног законом о раду, који се односи на недржање уговора о раду на 
месту рада. 
Инспекција рада је због утврђених неправилности донела и 48 решења у области радних 
односа, 99 у области безбедности и здравља на раду, као и 19 о забрани рада на месту рада због 
непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 
Према званичним подацима, највећи број смртних повреда на раду дешава се управо у 
делатности грађевинарства. Од 17 смртних исхода током рада у периоду од јануара до јула ове 
године, а где су инспектори урадили надзоре, чак девет се догодило на градилиштима. 
 

 

 

 

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ: Ускоро већи минималац 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД - Представници Владе, синдиката и послодаваца започели су преговоре о 
утврђивању нове минималне цене рада, а већ идуће недеље очекује се да ће бити одржана 
седница Социјално-економског савета (СЕС-а), изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 
"Јутрос смо имали седницу колегијума Социјално-економског савета коју чине представници 
репрезентативних синдиката и представник послодаваца и ја као председавајући СЕС-а испред 
Владе Србије и договорили смо се да започнемо преговоре о утврђивању нове минималне цене 
рада", рекао је Вулин. 
Он је додао да се већ идуће недеље очекује седница СЕС-а. 
Вулин је навео да ће пре тога почети са радом радне групе које су на техничком нивоу кроз 
посматрање седам основних параметара за одређивање минималне цене рада доћи до 
одговарајућих закључака. 
"Спремни смо да у разговоре укључимо и оне који нису део СЕС-а и ту мислимо на најкрупније 
инвеститоре, послодавце, да и они казу ста мисле о томе, а коначну одлуку ће донети чланови 
СЕС-а", рекао је Вулин. 
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Он је додао да Влада Србије жели да унапреди положај радника и да они за свој рад буду 
адекватно награђени. 
"У којој мери и како, то је нешто о чему ипак мора да своје мисљење да и економија као таква, 
шта је подношљиво а шта није. Ми хоћемо да саслушамо и синдикате и послодавце, а онда ће 
влада изаћи са коначним ставом", рекао је Вулин. 
Како каже, у сваком слуцају преговори су започети, а очекује да ће се у најкраћем року успешно 
завршити сагласношћу свих учесника у социјалном дијалогу, а пре законског рока који је 15. 
септембар. 
Тај рок, биће испоштован, додао је Вулин. 
  
 

 
 

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ Ускоро већи минималац  
Аутор: Танјуг 
  
Представници Владе, синдиката и послодаваца започели су преговоре о утврдјивању нове 
минималне цене рада, а већ идуће недеље очекује се да ће бити одржана седница Социјално-
економског савета (СЕС-а), изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин. 
"Јутрос смо имали седницу колегијума Социјално-економског савета коју чине представници 
репрезентативних синдиката и представник послодаваца и ја као председавајући СЕС-а испред 
Владе Србије и договорили смо се да започнемо преговоре о утврђивању нове минималне цене 
рада", рекао је Вулин. 
Он је додао да се већ идуће недеље оцекује седница СЕС-а. 
Вулин је навео да ће пре тога почети са радом радне групе које су на техничком нивоу кроз 
посматрање седам основних параметара за одређивање минималне цене рада доћи до 
одговарајућих закљуцака. 
"Спремни смо да у разговоре укључимо и оне који нису део СЕС-а и ту мислимо на најкрупније 
инвеститоре, послодавце, да и они казу ста мисле о томе, а коначну одлуку ће донети чланови 
СЕС-а", рекао је Вулин. 
Он је додао да Влада Србије жели да унапреди положај радника и да они за свој рад буду 
адекватно награђени. 
"У којој мери и како, то је нешто о чему ипак мора да своје мисљење да и економија као таква, 
шта је подношљиво а шта није. Ми хоћемо да саслушамо и синдикате и послодавце, а онда ће 
влада изаћи са коначним ставом", рекао је Вулин. 
Како каже, у сваком слуцају преговори су започети, а очекује да ће се у најкраћем року успешно 
завршити сагласносћу свих учесника у социјалном дијалогу, а пре законског рока који је 15. 
септембар. 
Тај рок, биће испоштован, додао је Вулин. 
 

 

 



17 

 

 
 
Брнабић: Видим политичку вољу да се среди јавна управа 
Извор: Н1  
 
Видим политичку вољу да се среде ствари у јавној управи, али потребна је ментална спремност. 
Добар показатељ је то што од кад сам преузела ресор нико није рекао да обратим пажњу на свој 
кабинет, државне секретаре, помоћнике министра, као ни на локалне самоуправе под вођством 
СНС, изјавила је нова министарка државне управе Ана Брнабић. 
Како је рекла позив у Владу Србије дошао због искуства које има у вези са реформом локалне 
самоуправе. Од свог министарства очекује да ради ефикасно. 
"Имам пуну подршку за реформе, не бих ушла у Владу да мислим да није спремна за реформе, 
неке су усвојене у претходном мандату. Нисам имала личних дилема, моје мишљење је да је 
прошла Влада била реформска, да је Вучић са својим тимом покренуо неке тешке реформе, 
видим енергију у овој Влади, пробаћу да помогнем, уколико не могу мој посао преузеће неко 
други", каже Брнабић. 
Она сматра да су у Министарству локалне самоуправе добро рађено у претходне две године и да 
су постављене неке системске ствари. 
"Закон о инспекцијским пословима је одличан, закон о општем управном поступку такође. 
Важни су имплементација и ефикасност и надам се да ћу својим искуством помоћи у свему 
томе јер је доста захтеван ресор", наводи она. 
На питање да ли ће државна управа бити ефикасна, Брнабић каже да је и претходна 
министарка радила у претходном периоду и да има ствари које су видљиве за грађане. 
"Не бих се сложила да ништа није урађено, постоје ствари које су видљиве за грађане. Рецимо 
електронски упис у вртић, новорођену децу електронски можете да пријавите. Желимо што 
више електронских сервиса за грађане и привреду, да се не иде на шалтере, да све што може 
државна администрација буде обавезна сама да сакупи. Поред тога, обука државних 
службеника, урадићемо оно што је урађено са реформом грађевинских дозвола." 
Брнабић истиче да је тимски рад у Влади веома значајан, јер постоје закони који се не тичу 
само једног министарства. 
"Рецимо, закон о финансирању локалних самоуправа је у надлежености минстарства 
финансија и ми ћемо сарађивати са њима. Налед је критиковао тај закон, као и СКГО, мене 
радује што је министарство остало отворено за те примедбе као и кабинет премијера, да се 
нацрт промени како би се усвојиле неке критике. Нацрт закона који сам ја видела у суботу је 
много бољи од оног који је био у оптицају", каже министарка. 
Како је рекла, нада се да ће неки ставови Наледа "ући у Владу", јер су до сада имали 
конструктивно партнерство и направили доста успеха. 
"То је енергија коју је премијер желео, нећу заступати ставове Наледа, али очекујем да 
сарађујемо, критике да буду конструктивне, са предлозима решења". 
О будућим корацима, Брнабић каже да ће бити много више фокуса на јавно приватно 
партнерство. 
"Треба да користимо финансије из приватног сектора, првенствено за пројекте комуналне 
инфраструктуре, све што може да се финансира од стране приватних инвеститора, а не мора из 
буџета, а остаје у власништву локалне самоуправе, треба да се финансира од стране јавно 
приватног партнерства". 
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Говорећи о броју људи који треба да напусте јавну управу, Брнабић каже да мора да погледа 
анализе где треба да се смањи број запослених, где да се повећа, а где је потребна обука како 
бисмо добили ефикасну и љубазну управу. 
"Другачији су приоритети када уђете у кабинет, видите колико ствари треба да се уради, неке 
ствари нису видљиве за грађане, али за привреду јесу, потребно је време да се ефекти одразе на 
грађана и привреду. Разлика је када критикујете из угла привреде или грађана, најважнији је 
дијалог, не само критика већ да чујемо решења, сви заједно да видимо шта треба да да се уради 
и да кренемо напред", каже Ана Брнабић. 
 

 


