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Лаловић: Минимална надница 1906. године била већа него данас 
 
Слободан Лаловић из Савеза самосталних синдиката Србије оценио је Дану уживо да је "крајње 
време да се минимална зарада изједначи са потрошачком корпом", као и да је данас 
минимална зарада мања од минималне наднице 1906. године. Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца је изјавио да треба избећи цифре које немају основ у реалности. 
"Са садашњом минималном зарадом се може врло мало, то јесте разлог за захтев за повећање. 
Крајње је време да се изједначи минимална надница у Србији са потрошачком корпом", каже 
Слободан Лаловић. 
Истиче да је потрошачка корпа 36 хиљада за трочлану породицу, што је 1.200 динара дневно. 
"Када погледамо шта може да се купи за то дневно, око два килограма меса и неколико 
килограма хлеба. У Краљевини Србији 1906. године, минимална надница радника је била два 
динара, а за жене динар и по. За то је могло да се купи два и по килограма меса и већа 
количина хлеба. Данас је минимална зарада мања од минималне наднице тада", каже Лаловић. 
Небојша Атанацковић каже да је сигурно да трочлана или четворочлана породица тешко може 
да живи са том платом, али да су околности нешто другачије. 
Небојша Атанацковић 
"Овакви предлози личе на комунизам, да сваки појединац заради колико му је потребно, а да 
ради колико може", рекао је Атанацковић. 
Каже да су прошле години "прихватили веће повећање него што сматрају да је логично". 
"Сматрамо да треба избећи цифре које немају основ у реалности. Све може у складу са растом 
БДП и предвиђене инфлације. Сваки договор ћемо да испоштујемо, али једино уз услов да 
привреда добије компензацију од стране државе", каже Атанацковић. 
Додаје да је решење које је тренутно примењено у Републици Српској да неопорезовани део 
порасте, да буџет остане неутралан, а да се тај део пребаци запосленима. Каже да би то било 
"реално решење". 
Слободан Лаловић каже да ће пре или касније морати да се догоди да се минимална зарада 
изједначи са потрошачком корпом. 
"Држава то и сада може да уради, то је питање става и политичке воље. Сасвим је могуће, то 
захтева озбиљне разговоре, да држава нађе изворе, да мање захтева од послодаваца, под 
условом да има одакле да надокнади та средства. То би требало да буде елементарна политика 
ове државе", каже Лаловић, додајући да су елементарне ствари да човек за месец дана рада 
може макар потрошачку корпу да приушти. 
Небојша Атанацковић каже да, ако ћемо размишљати о социјалном положају грађана, треба да 
размишљамо о незапосленима. 
"Унија послодаваца, као и синдикати, су значајне организације које у систему ЕУ имају тај 
социоекономски карактер да се договарају о значајним стварима, али не можемо се договарати 
ако једна страна има нереалне захтеве", рекао је. 
Питао је и "шта ћемо са онима који немају минималац, него 28 хиљада". 
"Онда практично свима дижемо зараде, у том случају бисмо имали милион или више људи са 
минималним зарадама", каже Атанацковић. 
Слободан Лаловић каже да се "превиђа једна озбиљна дугорочна штета која се овде прави 
мизерним зарадама". 
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"Поједина занимања у Србији су дефицитарна. Последица ће бити да Србија врло брзо неће 
имати потребна занимања. Изговор ће бити да немамо кадрове. Ово о чему ја говорим је једна 
одговорна економија у једној земљи, а не комунизам", рекао је. 
Атанацковић каже да се све везује за могућност државе колико вишка може да створи. 
Лаловић истиче да је просек "чудо". 
"Прича о просецима је чудо. Држава може, сагледавши своје капацитете, озбиљно да 
размишља о томе да минималац буде једнак потрошачкој корпи, да се нађу простори. Ми 
стално говоримо о суфициту. Основни проблем је што ову земљу напуштају млади и 
квалификовани људи", сматра Лаловић. 
Небојша Атанацковић се сложио да људи одлазе, али је истакао да то није нова појава, већ да је 
постојала и раније, као и у другим земљама. 
"Ми то нећемо моћи да спречимо, ако зараде подигнемо на овај ниво, који је смешан ниво у 
односу на западну Европу. Привреда је урушавана од раних осамдесетих година, ми још нисмо 
постигли БДП из 1989. и 1990. године", каже Атанацковић, додајући да не можемо да се 
меримо са растом БДП развијених земаља. 
Говорећи о захтеву за повећање минималне зараде, Небојша Атанацковић је закључио да ће се 
"о нечему бар договарати". 

 
Чекајући преговоре, "битка" за минималац почела у медијима 
Аутор текста:Ксенија Павков 
 
Половином августа очекује се почетак преговора државе, синдиката и послодаваца о 
минималној цени рада за 2019. годину. И пре заседања социјално-економског савета, "битка" 
за минималац повела се у медијима. 
Из једног од два репрезентативна синдиката најављују да ће тражити да се минимална месечна 
зарада изједначи са минималном потрошачком корпом, што би подразумевало раст од 46 
одсто. Послодавци поручују да би такав драстичан скок био штетан по привреду, док из Владе 
још не лицитирају цифрама, али обећавају компромис. 
Сваки шести запослени ради за минималац, каже званична статистика, а то значи да сат рада 
око 350.000 грађана Србије вреди 143 динара. 
Сат по сат, за месец дана у зони минималца заслужи се нешто мање од 25.000 динара. Са тим 
износом, чак и минимална потрошачка корпа, процењена на око 36.000 динара, је недостижан 
луксуз. 
Минималац једнак минималној потрошачкој корпи - то је захтев једног од два репрезентативна 
синдиката. Очекивања су ипак реалнија, па кажу да се надају повишици од око 15 одсто, уместо 
идеалних 46 одсто. 
"Држава може, сагледавши своје капацитете, да може ове или следеће године ако им је прерано 
сада и не могу емотивно то да поднесу, да буде минимална зарада једнака потрошачкој 
минималној корпи, шта то подразумева, примера ради, да цео износ цене минималне рада буде 
неопорезив, да се још негде нађу простори, зато што ми говоримо стално о суфициту, ми имамо 
суфицит у буџету, ми супер стојимо као држава, а ако држава јако добро стоји, а грађани јако 
лоше стоје, онда ту има неки проблем", сматра Слободан Лаловић из Савеза самосталних 
синдиката Србије. 
Проблем би био још већи уколико би дошло до драстичног и наглог скока зарада, сматрају 
послодавци.  
"Ми сматрамо да је логично да треба избећи неке процене или неке цифре које немају основ у 
реалности. Реалност је да ми можемо да повећамо зараде и ове минималне и све остале само у 
складу са растом бруто домаћег производа и евентуално предвиђене инфлације у наредној 
години", објашњава Небојша Атанацковић председник Уније послодаваца . 

http://rs.n1info.com/journalist188/Ksenija-Pavkov/1
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А уколико договорено повећање буде веће од привредног раста, послодавци ће тражити да 
повишица иде на рачун државе - односно да се повећа неопорезиви део плата. 
"Очекујем да у неком наредном периоду до септембра месеца имамо и конкретне разговоре са 
министарством финансија како би били припремљени у септембру и за тај социо-економски 
савет на коме ћемо да расправљамо. Легитимно је да свако тражи повећање и прошле године 
смо видели да дијалогом можемо да дођемо до најбољег решења, које ће да задовољи и 
послодавце са једне стране и синдикате", каже министар за рад Зоран Ђорђевић. 
Прошле године договорено је увећање за 10 одсто, о трошку државе, односно повећањем 
неопорезивог дела зараде. Колика ће бити минимална сатница у 2019. години, требало би да 
буде познато средином септембра. 
 

Синдикат и стручњаци сагласни: Држава нуди ПКБ у бесцење 
Аутор текста:Адам Сантовац 
 
Министарство привреде објавило је тендер за продају имовине Пољопривредног комбината 
Београд -ПКБ по почетној цени од 104,5 милиона евра. Рок за достављање понуда је 10. 
септембар. Синдикат радника ПКБ-а, али и стручњаци су сложни - држава нуди комбинат у 
бесцење. 
У синдикату кажу и да су последњих месеци ПКБ обилазили представници заинтерсованих 
фирми из Кине и Уједињених Арапских Емирата. 
Купци - добродошли! Проширио се глас - распродаја Пољопривредног комбината Београд је у 
току. 
"Ми смо заиста учинили све да до тога не дође, међутим, наш власник, држава Србија је 
одлучила ипак да нас прода", рекао је Милисав Ђорђевић из Самосталног синдиката ПКБ. 
 И то као да је ПКБ на летњем снижењу. 17 хиљада крава, 70 километара канала за 
наводњавање и 17 хиљада хектара пољопривредног земљишта на Палилули, у Сурчину и 
Зрењанину, Министарство привреде нуди за 104 милиона евра.  
"Имали смо пре две године цену која је била за 100 милиона већа него што је данас, 100 и 
нешто чак. Знамо да на тржишту цена земље расте, зашто се ово десило, зашто је пала цена, 
верујте, ни ми сами не знамо. Мислимо да је то још један вид да не кажем излажења у сусрет 
неком будућем инвеститору, не знамо већ шта", сматра Милисав Ђорђевић. 
Шта је кумовало цени - у влади не одговарју. Али, коју год формулу да је држава употребила, 
понудом је српску "златну коку", како ПКБ назива саговорник Н1, обезвредила, а струку 
увредила. 
"Из некога лошег искуства продајом, распродајом или поклањањем великих пољопривредних 
комбината, за које су се да кажем кривиле претходне власти за лошу приватизацију, мислим да 
има овде елемената да се наставља стара пракса или да се наставља стари закон о 
приватизацији, поготово овај део око продаје па и саме цене капитала који се нуди на 
тржишту", наводи агроекономски аналитичар Милан Простран. 
Купац ће морати да задржи 1.000 од 1.700 радника, а осталима да уплати отпремнине. И да се 
сточарством бави још три године. 
"Нама је неизвесно шта ће бити после те три године", каже Милисав Ђорђевић. 
Готово је извесно да ће купац тада напустити млечни бизнис. Тако је до сада у сличним 
случајевима било - подсећа струка - и предвиђа: инвеститор ће због уноснијег посла 
пољопривредно користити као грађевинско земљиште. 
"За које ја мислим да је посебно потцењено и да ће се ту највише убудуће тући по глави градски 
оци па и државници", сматра Милан Простран. 
Што већ и чине. Бивши градоначелник Београда, Драган Ђилас, критикује да је цена продаје 
ПКБ-а мала и да показује "ниво пљачке грађана Србије под влашћу Српске напредне странке". 

http://rs.n1info.com/journalist97/Adam-Santovac/1
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Такав став иронично разуме заменик актуелног градоначелника, Горан Весић, који објашњава 
да је Ђилас бесан јер му је "измакао главни плен", који је требало да узме са пријатељима 
тајкунима док је на власти. 
 

Синиша Мали: Повећање пензија највероватније у новембру 
Аутор текста:Бета 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће ускоро бити припремљена тачна рачуница 
око повећања пензија и плата у јавном сектору и додао да ће пензије највероватније бити 
повећане у новембру. 
"Укинућемо Закон о привременом умањењу пензија, што значи да ће пре краја године, 
највероватније у новембру, бити повећања пензија", рекао је Мали за Вечерње новости.  
Подсетио је да делегација ММФ-а долази у другој половини септембра и да ће након разговора 
са њима, који неће бити лаки, изнети конкретне податке. Мали је оценио да је Србија на 
добром путу опоравка и раста привреде и да је у првих шест месеци ове године остварен раст 
БДП од 4,5 одсто, што је, како је додао, највиша стопа раста за првих шест месеци у последњој 
деценији. 
"Суфицит у буџету на крају јула износио је 49,1 милијарду динара, односно око 410 милиона 
евра, а био је планиран дефицит од 16,7 милијарди динара", рекао је Мали.  
Мали је оценио да захваљујући резултатима има простора и за укидање Закона о привременом 
смањењу пензија и за повећање најнижих пензија. На питање да ли ће због планиранх 
повишица бити ребаланса буџета, Мали је рекао да се у овом тренутку не размишља о 
ребалансу, с обзиром на то да у овом тренутку повећање и пензија и плата може да се реализује 
из постојећег буџета.  
Навео је да ће једна од тема разговора са ММФ бити и забрана запошљавања у јавном сектору.  
"Иако траје забрана запошљавања, владина Комисија за давање сагласности води рачуна о 
приоритетима. Људи се запошљавају тамо где је дошло до природне селекције, односно 
одлазака у пензију, а где су неопходни новозапослени кадрови, попут васпитачица и 
медицинских радника. Стимулативне мере које примењујемо везане су и за то да приватни 
сектор, који треба да буде носилац раста и развоја економије, додатно ојача, чиме се отварају 
нова радна места", рекао је Мали.  
Министар финансија најавио је и смањење рока за повраћај ПДВ, умањење фискалног 
оптерећења зарада, као и доношење посебног пакета пореских подстицаја за иновативне 
активности. 
 

Нови закон - грађевински производи по стандардима ЕУ 
Аутор текста:Бета 
 
Министарство грађевинарства оценило је да ће нов Закон о грађевинским производима, који је 
усвојила Влада Србије, на јединствен начин уредити ту област и ускладити је са стандардима и 
најбољом праксом Европске уније. 
Како је саопштило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ефекти тог 
Предлога закона биће уређеније тржиште грађевинских производа, подигнут ниво квалитета 
материјала који се користи у градњи путева, мостова, зграда и других објеката и повољније 
цене за инвеститоре омогућене конкуренцијом произвођача.  
Додају да ће нов закон допринети да домаћи произвођачи буду конкурентнији на европском 
тржишту, јер ће се и у Србији примењивати једнаки стандарди као и у земљама чланицама ЕУ.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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"Нови пропис даће додатни подстицај развоју грађевинарства и омогућиће да објекти који се 
граде буду безбедни и еколошки прихватљивији, чувајући живот и здравље људи током 
читавог животног циклуса грађевинских објеката", наведено је у саопштењу. 
 

Потписан уговор, држава преузела нишки аеродром 
Аутор текста:Бета 
 
Министарка саобраћаја Зорана Михајловић и градоначелник Ниша Дарко Булатовић 
потписали су данас уговор о преносу оснивачких права у јавном предузећу за аеродромске 
услуге "Аеродром Ниш", којим држава преузима управљање нишким аеродромом. 
"Аеродром Ниш од стратешког је значаја за Србију, као алтернативни аеродром београдском и 
резервни центар контроле летења из система СМАТСА, захваљујући новом торњу контроле 
лета који ћемо изградити у Нишу. Преносом управљања на Владу Србије биће омогућено 
нормално функционисање нишког аеродрома и обезбеђена средства за инвестиције које ће 
омогућити даљи развој нишког аеродрома, како би и у будућности био један од водећих у овом 
делу региона", рекла је Михајловић. 
Она је подсетила да је Влада Србије одлуку о преносу оснивачких права са ЈП "Аеродром Ниш" 
на Републику Србију донела након вишегодишњих молби Града Ниша и менаџмента 
аеродрома да помогне даљи рад и развој нишког аеродрома јер Град Ниш, као власник 
аеродрома, не располаже неопходним финансијским средствима, саопштило је Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
Држава је у претходне четири године помогла нишки аеродром са укупно 9,8 милиона евра, од 
чега је 3,6 милиона евра помоћ у новцу и опреми коју је Аеродром "Константин Велики" добио 
од ваздухопловних предузећа и институција у власништву државе, наводи се у саопштењу. 
Додаје се да је број путника на нишком аеродрому у последње три године повећан 248 пута, са 
1.335 путника у 2014. на 331.582 у 2017, а превоз робе девет пута, са 284 тоне на 2.542 тоне. 
 

Ђорђевић: О новој минималној заради половином месеца 
Извор: Танјуг/Сава Радовановић 
Аутор текста:ФоНет 
 
Половином августа очекује се почетак преговора државе, синдиката и послодаваца о новој 
минималној цени зараде. 
Представници синдиката најављују да ће тражити повећање од око 20 одсто, што би било за 
око 5.000 динара више у односу на тренутну минималну зараду која износи 24.822 динара. 
Министар за рад и запошљавање Зоран Ђорђевић за Н1 каже да је прерано да се лицитира 
конкретним износима, али да ће у преговорима држава покушати да постигне копромис са 
радницима и да им у оквиру реалних привредних могућности изађе у сусрет. 
Ђорђевић је изјавио и да том ресору у другој половини године предстоји доста посла, али да ће 
уследити и "један велики помак". 
Он је, на додели награда "Човек године", које Удружење осигуравача Србије додељује 
појединцима из тог министарства који су се истакли радом и доприносом, рекао да је у свим 
предстојећим активностима потребна и подршка медија. 
Ђорђевић је подсетио да је у првих шест месеци у Скупштини усвојено 11 закона из те области, а 
да до краја године треба да буде завршено доста започетих пројеката, "од израде социјалне 
карте до сузбијања рада на црно". 
Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић истакао је да је 
индустрија осигурања у великом развоју и да је за то заслужна Влада, јер је "подигла ниво 
стандарда и решила проблеме што се привреде тиче". 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-/1
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Награде Удружења осигуравача Србије добило је 17 запослених у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 

 
Милошевић: Одуговлачење у поступку против управника затвора 
 
Синдикат правосуђа Србије поднео је, пре тачно годину дана, кривичну пријаву против бившег 
управника Казнено-поправног завода Београд Милана Павловића због кривичног дела 
несавестан рад у служби. 
Он је, како из синдиката истичу, свесно ускраћивао право запослених на накнаду трошкова 
превоза у периоду од 2013. до 2015. године.   
Представници синдиката упозоравају и да је бивши управник затвора, уместо да буде 
санкционисан, премештен на позицију заменика управника Специјалне затворске болнице, где 
несметано наставља са радом. 
Такође, пажњу скрећу и на одуговлачење у кривичном поступку. 
"Када жели неки поступак да се одуговлачи односно да се по њему ништа не ради, Тужилаштво 
шаље захтев за прикупљање потребних обавештања полицији. У нашем случају сматрамо да 
провера у полицији није неопходна зато што су уз кривичну пријаву против управника поднете 
пресуде из којих несумњиво произилази да је Милан Павловић као службено лице прекршио 
закон и ускратио исплаћивање путних трошкова запослених", рекла је председница Синдиката 
правосуђа Салађанка Милошевић. 
 
 
 
НЕДЕЉНИК 
 

Слободан Лаловић: Минимална надница данас је мања него 1906. Године 
 
"Крајње је време да се изједначи минимална надница у Србији са потрошачком корпом", каже 
Слободан Лаловић 
Слободан Лаловић из Савеза самосталних синдиката Србије, и некадашњи министар рада, 
оценио је за телевизију Н1 да је "крајње време да се минимална зарада изједначи са 
потрошачком корпом". Он је рекао и да је данас минимална зарада мања од минималне 
наднице 1906. године. Небојша Атанацковић из Уније послодаваца је изјавио да треба избећи 
цифре које немају основ у реалности. 
"Са садашњом минималном зарадом се може врло мало, то јесте разлог за захтев за повећање. 
Крајње је време да се изједначи минимална надница у Србији са потрошачком корпом", каже 
Слободан Лаловић. 
Истиче да је потрошачка корпа 36 хиљада за трочлану породицу, што је 1.200 динара дневно. 
"Када погледамо шта може да се купи за то дневно, око два килограма меса и неколико 
килограма хлеба. У Краљевини Србији 1906. године, минимална надница радника је била два 
динара, а за жене динар и по. За то је могло да се купи два и по килограма меса и већа 
количина хлеба. Данас је минимална зарада мања од минималне наднице тада", каже Лаловић. 
Слободан Лаловић каже да ће пре или касније морати да се догоди да се минимална зарада 
изједначи са потрошачком корпом. 
"Држава то и сада може да уради, то је питање става и политичке воље. Сасвим је могуће, то 
захтева озбиљне разговоре, да држава нађе изворе, да мање захтева од послодаваца, под 
условом да има одакле да надокнади та средства. То би требало да буде елементарна политика 

http://rs.n1info.com/a410559/Biznis/Gosti-N1-o-mogucem-povecanju-minimalne-zarade.html
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ове државе", каже Лаловић, додајући да су елементарне ствари да човек за месец дана рада 
може макар потрошачку корпу да приушти. 
 
 

 
 

Мали: Повишице плата и пензија неће угрозити буџет 
Д. СТОЈАКОВИЋ Д. И. КРАСИЋ  
 
Синиша Мали, министар финансија, говори за наш лист о пензијама, економској ситуацији у 
земљи... 
УСКОРО ћемо имати тачну рачуницу око повећања пензија и плата у јавном сектору. 
Укинућемо Закон о привременом умањењу пензија, што значи да ће пре краја године, 
највероватније у новемрбу, бити повећања пензија. Делегација ММФ долази у другој половини 
септембра, а након разговора са њима, који неће бити лаки, изнећемо конкретне податке. 
 
То у интервјуу, за "Новости", каже министар финансија Синиша Мали, који истиче да је Србија 
на добром путу опоравка и раста привреде. Он износи и конкретне податке: 
- Само у првих шест месеци ове године остварен је раст БДП од 4,5 одсто, што је највиша стопа 
раста за првих шест месеци у последњој деценији. Суфицит у буџету на крају јула износио је 
49,1 милијарду динара, односно око 410 милиона евра, а био је планиран дефицит од 16,7 
милијарди динара. 
* Постоји ли опасност по фискалну стабилност уколико се истовремено укине Закон о умањењу 
пензија, повећају пензије онима с најнижим примањима и смање намети на рад? 
- Све радимо тако да не угрозимо фискалну стабилност. Ту стабилност смо годинама градили и 
било би неодговорно да је на било који начин угрозимо. Захваљујући резултатима, имамо 
простора у буџету и за укидање Закона о привременом умањењу пензија, и за повећање 
најнижих пензија. 
* До када ће трајати забрана запошљавања у јавном сектору, пошто се Србија суочава са 
одласком најискуснијег кадра? 
- То ће бити једна од тема у разговорима са ММФ. Међутим, иако траје забрана запошљавања, 
Владина Комисија за давање сагласности води рачуна о приоритетима. Људи се запошљавају 
тамо где је дошло до природне селекције, односно одлазака у пензију, а где су неопходни 
новозапослени кадрови, попут васпитачица и медицинских радника. Стимулативне мере које 
примењујемо везане су и за то да приватни сектор, који треба да буде носилац раста и развоја 
економије, додатно ојача, чиме се отварају нова радна места. 
 
* Најавили сте велику реформу Пореске управе... 
- Лично ћу се бавити свим аспектима те трансформације, а оформили смо радну групу која се 
састаје једном недељно. И претходних година је било помака: смањен је број организационих 
јединица са 178 на 78, пореске пријаве могу да се шаљу електронски, основан је Сектор за 
пружање услуга пореским обвезницима... Ради се и на подмлађивању кадра: недавно је 
примљено 100 нових инспектора, али је потребно запошљавање још економиста, правника и 
ИТ стручњака. 
* Грађевинарство је генератор привредног раста. Колико су томе допринели пројекти изградње 
путева, Београд на води? 
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- У првих шест месеци ове године повећан је раст грађевинске индустрије за 25 одсто у односу 
на исти период прошле године. Том препороду значајно је допринео пројекат "Београд на 
води", на чијем градилишту свакодневно ради више од 1.500 радника. Допринеле су и стотине 
километара изграђених путева, али и сваки инвеститор који гради фабрику, стамбени објекат, 
хотел, тржни центар... Много смо говорили о томе да ће Београд постати град кранова и 
дизалица, и то сада може да се види на сваком кораку. 
Прочитајте још - Принудна наплата реже и пензије 
* Како да сектор средњих предузећа опстане и ојача? 
- Подаци Агенције за привредне регистре показују да расте број регистрованих предузећа, што 
говори да смо на правом путу. У Регистру привредних субјеката на почетку јула било их је 
уписано 381.718. Укупан број привредних субјеката је за протеклих пола године порастао за 
2,66 одсто, а за годину је повећан за 4,79 одсто. 
 
* Које се још конкретне мере планирају? 
- Настојимо да олакшамо пословање свим привредним субјектима. Планирамо смањење рока 
за повраћај ПДВ, чиме ће се унапредити ликвидност привреде. Планирамо и умањење 
фискалног оптерећења зарада, као и доношење посебног пакета пореских подстицаја за 
иновативне активности. Уз то, систем Е-управе омогућава привредницима да не иду од 
шалтера до шалтера, чиме им штедимо време. 
 
ИСТРАЈНОСТ И ДИСЦИПЛИНА 
* КОЛИКО се разликује вођење престонице од руковођења државном касом? 
- И један и други положај захтевају велику одговорност, дисциплину, марљивост, а пре свега 
истрајност и жељу да радите на побољшању квалитета живота грађана. Наравно, сусрео сам се 
и са различитим изазовима као градоначелник и као министар финансија. Кад смо преузели 
руковођење градом он је био на ивици банкрота, а на место министра финансија сам дошао кад 
је буџет Републике стабилан и консолидован. 
 
БЕЗ РЕБАЛАНСА 
* ХОЋЕ ли због планираних повишица бити ребаланса буџета? 
- У овом тренутку не размишљамо о ребалансу буџета, с обзиром на то да повећања и пензија и 
плата у јавном сектору можемо да реализујемо из постојећег буџета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:742797-Prinudna-naplata-reze-i-penzije


11 

 

 
 

 „Хенди” на мети инспекције рада 
Аутор: Јелена Попадић 

 
 
Инспектори наложили руководству фирме да у року од 20 дана регулише радноправни статус 
запослених, обрачуна зараде и накнаде за породиљско и радницима достави лична документа 
Инспекција рада наложила је руководству предузећа „Хенди тел д. о. о.” да регулише 
радноправни статус запослених, тачније особа са инвалидитетом, да им обрачуна и достави 
обрачун зараде и да образложи разлоге због којих радницима није исплаћена зарада за мај, 
наведено је у инспекцијском записнику од 2. августа, у који је наша редакција имала увид. 
Руководству „Хендија” наложено је и да радницима чија су лична документа заробљена у овој 
фирми иста доставе. Рок за испуњење свих налога је 20 дана од пријема решења. 
Подсетимо, „Хенди” и ћерка фирма „Импакт” банкротирали су 31. маја и преко ноћи затворили 
све пословнице. До тада су запошљавали око 900 радника широм Србије. Упркос томе што су 
им сви рачуни у блокади, ова предузећа су и даље активна, тако да су труднице, породиље и 
особе са инвалидитетом остале „заробљене у фирми”, тачније и даље су запослене. Осталим 
радницима уручени су откази о раду. 
 

 
Од јануара ступа на снагу реформа зарада у јавном сектору, али оне неће бити одмах усклађене 
са новим коефицијентима и основицом 

Плате ће се увећати кад се за то стекну услови 
Пише: Милош Обрадовић 

 
 
Када од 1. јануара следеће године коначно на снагу ступе прописи о платама запослених у 
јавном сектору, по свему судећи неће доћи ни до значајних повећања нити до смањења. 
     
Наиме, до краја септембра би требало да буде готова уредба о коефицијентима плата у јавном 
сектору којом би требало да се успостави хијерархија важности и сложености послова у 
државној служби, а такође би требало да буде готов и каталог који ће коначно показати која све 
радна места постоје у јавном сектору. Међутим, висина плата неће бити позната све док се не 
донесе буџет за следећу годину и не утврди тачно колико простора за повећање зарада има. 
Другим речима, држава ће донети јединствену основицу за плате у јавном сектору (осим јавних 
предузећа и државних тела у финансијском сектору попут НБС) чиме би требало да се 
изједначе примања на истим радним местима у различитим државним институцијама, али то 
не значи да ће већ од Нове године сви који имају плату мању од тога одмах добити повишице, 
нити да ће онима који имају више од утврђеног износа, оне бити смањене. 
Како Данас сазнаје у Министарству државне управе и локалне самоуправе, које заједно са 
Министарством финансија ради на овим законима, потцењене плате биће постепено 
повећаване док не достигну циљани ниво добијен множењем нове основице и коефицијената, 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/905/Jelena-Popadic
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док ће преплаћенима износ бити или замрзнут или ће спорије расти док не упадну у свој 
платни разред. 
За сада је у припреми листа коефицијената за плате у јавном сектору за девет платних група 
подељених у 13 платних разреда према сложености посла, одговорности и потребној стручној 
спреми, а разговара се о томе и са синдикатима. Судећи према овим новим вредностима, као и 
према онима који се налазе у предлогу закона о платама државних службеника, коефицијенти 
ће бити нешто виши од досадашњих. Мада, без информације о висини основице, тешко је 
закључити да ли ће и колико бити повећање плата у јавном сектору. 
Успостављање конзистентног и свеобухватног система плата је неопходно за повећање 
ефикасности у јавном сектору, како би висина зарада била везана за одговорност и сложеност 
посла, а не за то да ли је министар у том ресору довољно моћан да обезбеди већа примања. 
Како објашњава Милојко Арсић, професор на Економском факултету досадашњи систем плата 
није рађен плански већ у специјалним околностима кад се један ресор избори за привилегије. 
– Поента је да се све зараде вреднују објективним критеријумима, али и да се уреде разна друга 
примања у јавном сектору која нигде нису евидентирана. Али, да би јавни сектор био 
ефикаснији мора да се среди и политика запошљавања и унапређења. Да се сузбије масовно 
запошљавање партијских активиста и да се омогући да људи који се стручно усавршавају, који 
обављају добро посао буду награђени и унапређени, а да они који нису довољно добри буду 
кажњени – објашњава Арсић додајући да ће бити потребно неколико година да се систем 
успостави јер се не може одједном некима повећати, а некима смањити плата. 
Он указује и да би људи на најодговорнијим функцијама попут председника, премијера или 
министара морали да имају велике плате, јер имамо лицемерну ситуацију да људи на 
функцијама имају плате од 1.000 евра, а купују кола до 50.000 евра или куће много веће 
вредности. 
Овом реформом која је најављивана још за почетак 2017, па 2018, а ево сад за 2019. годину, 
требало би првенствено да се обезбеди да укупан расход државе за плате не расте више од 
номиналног раста БДП-а, који се за ову али и наредне године процењује на око шест до седам 
одсто, објашњава Саша Ранђеловић, професор на Економском факултету у Београду. 
– Друга ствар је да упоредива занимања имају исту основну плату, а да се у зависности од 
сложености обезбеди распон у кретању зарада. Сада има пуно различитих коефицијената и 
различитих основица, тако да је тешко упоредиво ко колику плату треба да има. Држава ће 
имати могућност да повећава плате за износ раста БДП-а, али може да бира да ли ће свима 
линеарно повећавати или ће некима којима мисли да треба, дати више, а некима мање – 
објашњава Ранђеловић. 
Од 1. јануара сва радна места у новом систему 
– Односи између вредности радних места који су се појавили у медијима сад постоје и они не 
осликавају реално стање у платама, већ су оне условљене стањем у буџету. Због 
неупоредивости, због неједнакости, па самим тим и због неједнаких зарада за упоредиве 
послове, Министарство ради на увођењу јединственог система коефицијената за цео јавни 
сектор и са новом Уредбом ћемо изаћи до краја септембра месеца како би од 1. јануара 2018. 
године сва радна места били уведена у нов систем. То не значи да ће наставнику или лекару тог 
момента бити увећане плате, већ значи да ће бити у систему који ће повећање, када се за то 
стекну услови, бити могуће, реално и правично – наводи се у одговору Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу. 
Нико не зна тачан број 
У анализи система зарада у јавном сектору Фискални савет је побројао или боље рећи 
проценио, с обзиром да се чини да нико не зна тачан број, да у систему тренутно постоје 23 
различите основице, преко 600 коефицијената и око 200 основа за њихово накнадно увећање. 
Само у секторима здравства, просвете, социјалне заштите, организације обавезног социјалног 
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осигурања (ООСО) и културе је предвиђено више од 500 коефицијената, чија се вредност креће 
у распону од 5,6 до 30,4. 
 
Након саопштења синдиката Слога да се у дуванској компанији Филип Морис у Србији 
спремају откази 
 

Менаџмент тврди да не планира отпуштања 
Пише: З. Миладиновић 

 
 
Дуванска компанија Филип Морис у Србији негирала је јуче наводе Удружених синдиката 
Србије Слога да „спрема отпуштање 10 одсто радника“ кроз нови колективни уговор који се, 
како је Слога навела, израђује „у строгој тајности репрезентативних синдиката и менаџмента“. 
    – Компанија Филип Морис у Србији данас има 900 запослених, од којих Филип Морис 
Оперејшен у Нишу има око 600, и тренутно нема планове за смањење броја запослених. 
Задовољство запослених и брига о њиховом статусу и будућности део су наше корпоративне 
културе, што је један од разлога да компанија Филип Морис у Србији већ трећу годину заредом 
добија признање које је сврстава међу најбоље послодавце у земљи – „Топ Емплоyер Сербиа? 
(коју додељује међународна организација Топ Емплоyер Институте са седиштем у Амстердаму 
на основу независне процене, п.а.) – наводи се у изјави менаџмента Филипа Мориса у Србији 
Данасу. 
Додаје се да је производни део компаније Филип Морис Оперејшен, формално започео 
преговоре о новом колективном уговору са репрезентативним синдикатима, што је обавеза по 
Закону о раду. Репрезентативни синдикати су дужни да у преговорима за колективни уговор 
сарађују са нерепрезентативним синдикатима, подсећа он. 
– Апсолутно поштујући одредбе Закона о раду, преговори ће, као и до сада, у потпуно 
транспарентном процесу, трајати до 22. септембра – наводи менаџмент компаније, негирајући 
„строгу тајност“ израде новог колективног уговора. 
Удружени синдикат Србије Слога претходно је саопштио да се новим колективним уговором у 
овој компанији спрема отпуштање 10 одсто радника. 
– На то указује убрзан рад и брисање ставке у садашњем колективном уговору која се односи на 
заштиту људи од економског вишка, а која неће више постојати у новом уговору, како би се 
почетком 2019. године отпустило 10 одсто запослених у тој компанији – навела је „Слога“. 
У саопштењу се прецизира да у преговорима око израде новог колективног уговора учествују 
три репрезентативна синдиката те компаније – Самостални синдикат, АСНС и „СДП ФМС“, 
који се назива „такозваним кућним синдикатом“. 
– Иако Слога Филип Морис није репрезентативна и има 10 одсто чланства међу запосленима, 
овога пута није консултована за мишљење о предлогу колективног уговора, што је иначе 
пракса. Сматрамо да је то управо због наше оправдано изражене сумње на будућа отпуштања 
радника – наводи се у саопштењу, које је потписао Дејан Илић, председник синдиката Слога у 
Филипу Морису у Србији. 
Фабрика у Нишу „обара рекорде“ 
– Компанија Филип Морис у Србији је лидер на српском тржишту традиционалних цигарета, 
као и у категорији потенцијално мање штетних производа. Наша фабрика у Нишу обара 
рекорде у обиму производње и извозу, чиме се изборила за високу међународну позицију у 
погледу квалитета и продуктивности. Очекујемо да се овај тренд настави и у наредном периоду 
– наводи менаџмент ове компаније у Србији, одговарајући на питање Данаса о најновијим 
резултатима њеног пословања и производње. 
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Милошевић: Павловић напредовао упркос судским пресудама 
Пише: ФоНет 

 
Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић изјавила је данас да је бивши 
управник Окружног затвора у Београду Милан Павловић напредовао у служби, упркос судским 
пресудама по којима држава запосленима у тој установи мора да исплати одштете због 
ускраћивања путних трошкова у време Павловићевог мандата од 2013. до 2018. године. 
     
Милошевић је на конференцији за новинаре истакла да је Синдикат правосуђа пре годину дана 
поднео кривичну пријаву против Павловића због несавесног рада у служби, али да полиција и 
тужилаштво ништа нису учинили. 
„У озбиљној држави Павловић би био смењен оног момента када је стигла прва пресуда на 
наплату, јер је оштетио и запослене и републички буџет“, констатовала је Милошевић. 
Милошевић је додала и да није јасно зашто је тужилаштво кривичну пријаву против 
Павловића за несавестан рад уопште прослеђивало полицији на проверу, када постоје судске 
пресуде по којима држава мора да плати одштете запосленима у КПЗ Београд. 
Она је прецизирала да је, до сада, на име судских трошкова и одштете запосленима у КПЗ 
Београд држава исплатила више од пет милиона динара, тај износ ће сигурно бити већи, јер је 
тужбе поднело 90 запослених, а до сада су судови пресудили у седам случајева. 
Милошевић је објаснила да ће држава изгубити у свим случајевима тужбе због неисплаћивања 
путних трошкова, наводећи да јој није јасно зашто Државно правнобранилаштво није 
покушало да се нагоди и тако избегне бар судске трошкове. 
Последице, како је оценила Милошевић, плаћају грађани, јер је буџетом за ову годину 
издвојено 18 милијарди динара за одштете у случајевима несавесног поступања функционера. 
Нестварно делује чињеница да у земљи у којој се свакодневно прича о штедњи, функционери 
који крше закон буду награђени, сматра Милошевић. 
Она је напоменула и да је Милан Павловић са места управника КПЗ Београд пребачен на место 
заменика управника Специјалне затворске болнице са истом платом и овлашћењима. 

 
Ђорђевић: Помак у области рада, усвојено 11 закона 
Пише: ФоНет 

 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
том ресору у другој половини године предстоји доста посла, али да ће уследити и „један велики 
помак“. 
     
Он је, надодели награда „Човек године“, које Удружење осигуравача Србије додељује 
појединцима из тог министарства који су се истакли радом и доприносом, рекао да је у свим 
предстојећим активностима потребна и подршка медија. 
Ђорђевић је подсетио да је у првих шест месеци у Скупштини усвојено 11 закона из те области, а 
да до краја године треба да буде завршено доста започетих пројеката, „од израде социјалне 
карте до сузбијања рада на црно“. 
Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић истакао је да је 
индустрија осигурања у великом развоју и да је за то заслужна Влада, јер је „подигла ниво 
стандарда и решила проблеме што се привреде тиче“. 
Награде Удружења осигуравача Србије добило је 17 запослних у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
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Радници градских комуналних предузећа и по врућини на терену 
 
Ј. Вукашиновић  С. Савић 

 
      
Високе температуре испразниле су град, а кад сунце упече, на улице излазе једино они који 
морају да раде, или пак имају неке неодложне обавезе. 
 
Најугроженији су свакако теренски радници, попут грађевинаца, путара, радника комуналних 
предузећа, а тропске врелине ни механизацији баш не погодују. 
Без обзира на несносне врућине, све службе ЈКП „Чистоћа” раде непромењено, а како у том 
предузећу кажу, тако ће остати и у наредном периоду, будући да температуре које су најављене 
не представљају повод за ванредно стање. 
– Набавили смо освежење за раднике који, када су највеће врућине, чешће праве кратке паузе, 
расхлађују се и хидрирају – рекао је Александар Вуковац из ЈКП „Чистоћа”, и објаснио да се, 
као и увек, предуземају све мере заштите на раду, те да нема бојазни да ће било ко од радника 
тог предузећа бити изложен екстремним условима рада. – Нема проблема с функционисањем 
камиона за одвожење смећа, као ни радних машина, тако да одржавање јавне хигијене у граду 
неће бити доведено у питање. Проблема нема ни на Градској депонији, где су услови рада 
нешто тежи. 
Смеће се и у приградским насељима односи по уобичајеном распореду, и, како у „Чистоћи” 
напомињу, до сада нису имали проблема у раду, нити их због повишених температура очекују. 
Застоја нема ни у чишћењу и уклањању дивљих депонија. Врелина не утиче на тај процес, који 
се одвија у складу с динамиком рада коју, како је објаснио Вуковац, у највећој мери диктирају 
пријаве Комуналне инспекције. 
И путари свој део посла обављају без обзира на временске услове, а руководилац грађевинске 
оперативе ЈКП „Пут” Гојко Етински каже да радници тог предузећа у летњим данима, при 
високим температурама, праве чешће паузе. 
– Посао је такав да не дозвољава прекид, али уз учесталија паузирања и редовну доставу пијаће 
воде, нема застоја – наводи Етински. – Иако је ових дана веома топло, генерално овог лета нису 
драстичне врућине, што радницима „Пута” свакако олакшава посао. Сва возила су нам 
климатизована па је и возачима лакше приликом обављања свакодневних обавеза. 
Без обзира на врућине, на терен свакодневно излазе и запослени у „Градском зеленилу”, а како 
су објаснили у том предузећу, они воде рачуна о примени Закона о заштити на раду. 
– Води се рачуна и о процени ризика, тако да се радно време радника на терену, не рачунајући 
Штранд, скраћује када температура прелази 35 степени – објаснио је саветник директора за 
медије Иван Ножинић. – Њихово радно време почиње већ у 6 часова и из тог разлога сваке 
године апелујемо на грађане да буду стрпљиви и толерантни због буке коју ствара наша 
механизација приликом кошења траве, уклањања сувих грана или стабала. Једино тако у 
летњем периоду може се организовати квалитетно обављање посла на терену. 
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Сви радници панчевачке Азотаре узеће отпремнину 
     Љ. Малешевић 
 
У Привредном суду у Панчеву данас би требало да буде донето решење о отварању стечаја над 
панчевачком Азотаром. 
 
Наиме, Привредни суд Панчево је, на предлог Министарства привреде које је заступало 
Државно правобранилаштво – Одељење у Зрењанину половином јула донео решење о 
покретању претходног стечајног поступка у том предузећу.  
Влада Србије је претходно дала сагласност ЈП „Србијагас” да иницира приватизацију 85,06 
одсто свог капитала у Азотари. Иначе, стечај у Азотари уводи се због презадужености фабрике 
од преко 200 милиона евра. 
Пре месец дана радницима Азотаре држава је понудила отпремнине, с намером да се 
компанија, након увођења стечаја, консолидује и понуди купцима. Намера је да се понуди 
имовина и производња, али без радника. Како је за „Дневник” објаснио председник 
Самосталног синдиката „Азотаре” Градиша Живановић, свих 828 запослених одлучило је да 
узме отпремнине. 
Стечај у Азотари уводи се због презадужености фабрике од преко200 милиона евра 
– Од укупног броја радника 80 одсто одабрало је социјални модел по којем ће узети трећину 
зарада и то помножити с годинама радног стажа – објаснио је Живановић. – Радници су 
израчунали да им је то повољнија варијанта него да су узели 200 евра по години стажа од 
државе и још 100 евра од послодавца – ЈП „Србијагас”. Важно је напоменути да, без обзира на 
то да ли су се радници определили за државну отпремнину или трећину зараде помножену с 
годинама стажа, коначни износ отпремнине не може бити већи од 8.000 евра 
По његовим речима, 579 радника било је стално запослено пре 2014. године, када је уведена 
забрана запошљавања у јавном сектору, а преостали 181 радио је на одређено време и накнадно 
примљен у стални радни однос, и то истог дана када је Закон о забрани запошљавања ступио 
на снагу. 
– Отпремнине добија и тај 181 запослени јер су били потребни Азотари и нису могли бити 
отпуштени па не би било поштено да буду изузети из социјалног програма. Осим њих, за 
отпремнине се пријавило и 68 запослених који испуњавају један од услова за пензионисање. 
Они ће такође добити отпремнине предвиђене Колективним уговором фабрике, али ће износи 
бити нешто мањи  – рекао је Живановић. 
 

У просеку више од шест кандидата на један оглас за посао 
    Д. Млађеновић 
  
Добро је познато да у Србији кадрова одређених струка има превише, а да поједина занимања 
лако налазе пут до радних места. 
 
То се посебно односи на занатска занимања, као и она у области угоститељства, пре свега лети, 
када је потрага за привременим и повременим радницима велика. Управо то показују и подаци 
понуде и потражње послова у првој половини године путем плафторме за проналажење 
нижеквалификованих радних места „Послонаут“ јер нема значајних промена у односу на 
прошлу годину. Наиме, и даље недостају радници у областима неге лепоте, припреме хране, 
дефицитарно је и кухињско особље, као и грађевинци, док је највеће интересовање за послове 
конобарисања, промоција, али и чишћења. 
1.613 огласа за посао курира и возача, на које се пријави у просеку 3,8 кандидата 
380 огласа у области  лепоте, на које су се пријавила 343 кандидата 
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Подаци показују да је за неке послове конкуренција изузетна и на једно радно место пријави се 
и четири заинтересована кандидата, а за неке послове једноставно конкуренције нема, 
одсносно кадрова је мало и послодавци тешко проналазе раднике. Тако је на „Послонауту“, у 
области нега лепоте, за првих шест месеци објављено 380 огласа за раднике у тој делатности, 
али је одзив био мањи од броја понуђених радних места јер се пријавило 343 кандидата, 
односно било је 0,9 пријава по конкурсу. Просечно се сваког месеца објави 63 огласа из те 
области, а доласком лепшег времена понуда радних места се повећавала и у мају је било 113 
огласа, а свега 36 пријава, док је у јуну број огласа и пријава био сличан – на 73 конкурса јавио 
се 71 кандидат. 
 
Многи желе да конобаришу 
Велики број огласа и велико интересовање кандидата у првој половини године владало је за 
послове конобарисања: за 915 отворених радних места конкурисало је више од 7.100 људи, 
односно 6,5 кандидата по огласу. Највише огласа било је у мају, а интересовање кандидата било 
је највеће у јуну, када их се на 212 огласа јавило 1.378. 
Корисници платформе „Послонаут“ изузетно су заинтересовани за промоције. На 169 огласа 
конкурисало је чак 1.118 заинтересованих. Велико  је интересовање и за послове чишћења јер се 
на 245 расположивих места јавило чак 1.049 кандидата. Огласи за рад у малопродаји 
константно су присутни на тој апликацији и од јануара до јуна их је било 610, уз солидан одзив 
– 5,9 пријава по конкурсу. 
 
Подаци с платформе „Послонаут“ показују да се грађани не отимају ни за послове у грађевини, 
пошто је у првој половини године на 280 огласа конкурисало 405 кандидата, односно просечно 
је за једно радно место стигла 1,4 пријава. Слична ситуација је и у категоријама припреме хране 
и кухињског особља, а до посла су најлакше долазили пица-мајстори, роштиљ-мајстори, 
пекари, посластичари... Понуда тих послова расте с пролећним месецима, а тада је и веће и 
интересовање кандидата, па је просек пријава по конкурсу у области припреме хране 1,5, 
односно на 592 понуђених радних места пријавило се 939 кандидата. Што се тиче одзива на 
огласе из категорије кухињско особље – кувари, помоћни кувари, помоћни радници, перачи 
судова, у првој половини године пристизало је просечно 3,4 пријаве по објављеном конкурсу. 
Осим занимања која су у вези с припремом хране, стално се траже курири и возачи па је у првој 
половини године објављено чак 1.613 огласа, на које се пријавило просечно 3,8 кандидата. 
 
 


