
1 

 

          
 

22-23. септембар 2018. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

Ђорђевић: Извештај о погибији радника на градилишту "Београда на води" 
кад дозволе МУП и Тужилаштво(стр.3) 
Заштитник грађана: Мора се знати ко је крив за погибију радника(стр.4) 
Коментар: Посао(стр.4) 
Пет година правили ципеле на црно(стр.5) 
Порезници само дојавом могу да спрече илегалце(стр.6) 
Нова економска криза? (стр.7) 
Инспекција рада није издала саопштење поводом смрти двојице 
радника код Савске променаде 
Ђорђевић о погибији на градилишту: Хвала инвеститору Београда на 
води(стр.9) 
Стевановић: Министарство ће помоћи радницима Гумопластике да 
наплате потраживања(стр.10) 
Радници прекидају штрајк глађу, остају без социјалног 
програма(стр.10) 
Вучић: Повећање пензија од 8,8 до 13, 2 одсто(стр.11) 
Радници на дрвеним клупама, чекају повратак делегације из 

Кине(стр.11) 

Део радника би плату на руке, доприноси их не занимају(стр.12) 
Ђорђевић: Октобарска пензија без умањења(стр.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 
 

Ђорђевић: Извештај о погибији радника на градилишту "Београда на води" 
кад дозволе МУП и Тужилаштво 
Танјуг  
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је да ће извештај о погибији радника на градилишту "Београда на води" 
бити објављен када за то дозволу буду дали Министарство унутрашњих послова и 
Тужилаштво 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да ће 
извештај о погибији радника на градилишту "Београда на води" бити објављен када за то 
дозволу буду дали Министарство унутрашњих послова и Тужилаштво, а да је сваки инвеститор 
дужан да јавност обавести о истинитим чињеницама када дође до евентуалног трагичног 
догађаја на раду. 
 
"Потпуну информацију о томе шта се десило на градилишту, да су радници били пријављени, 
обучени и опремљени за рад дао је сам инвеститор одмах после несреће. Управо због пуне 
информације коју је дао инвеститор, Инспекција рада није излазила у јавност, јер све што би 
рекла било би понављање већ саопштеног. Инспекција рада је изашла на терен, затекла управо 
оно што је саопштио инвеститор. Да није било тако, наравно да бисмо реаговали и обавестили 
јавност, а инвеститор би и том случају сносио додатне последице. Случај су даље преузели МУП 
и Тужилаштво и због те чињенице ми не можемо да износимо додатне детаље", рекао је 
Ђорђевић. 
 
Министар је истакао да је добар пример то што је инвеститор одмах након несреће изашао у 
јавност са тачним подацима и навео да тако одговорно треба да се понаша сваки инвеститор. 
Како каже то је битна чињеница која овај случај издваја од осталих који су се десили пре неког 
времена, наводи се у саопштењу ресроног министарства. 
 
"Несреће су се нажалост увек дешавале. Када упоредимо број несрећних случајева, они се не 
разликују када је у питању број, али се о томе раније није толико причало, а сада на 
транспарентан начин износимо чињенице управо са жељом да утичемо на свест грађана и да се 
боримо заједно за већу безбедност и заштиту на раду са једне стране, а са друге стране против 
рада на црно и нелојалне конкуренције. Али и да се залажемо за поштовање радничких права", 
рекао је Ђорђевић. 
 
Он је нагласио да Инспекција рада, обавља свој посао савесно и одговорно и да увек излази на 
терен, инспекцијске надзоре, било по плану било по позиву ванредно, без изузетака. 
 
"Сви су једнаки пред законом и нема повлашћених, то је наш мото", закључио је 
министар Ђорђевић. 
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Заштитник грађана: Мора се знати ко је крив за погибију радника 
Бета  
 

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је поводом погибије радника на 
градилиштима да се мора знати ко је крив за то, али да та институција нема 
овлашћења да врши истраге, нити да иницира судске поступке 
Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас поводом погибије радника на 
градилиштима да се мора знати ко је крив за то, али да та институција нема овлашћења да 
врши истраге, нити да иницира судске поступке. 
 
Он је за Н1 рекао да институција заштиник грађана може да тражи да некада и по хитном 
поступку буде обавештена о резултатима истраге како је до неке несреће дошло. 
После погибије два радника на градилишту Београда на води, заштитник грађана иницирао је 
састанак са одговорним лицима задуженим за контролу безбедности радника. 
"Прво што смо тражили је да будемо обавештени о резултатима истраге и о томе како је до 
трагедије дошло. Имамо по праву да тражимо хитност...Обзиром да се толико трагедија 
догодило, направили смо контакт са институцијама, првенствено са министарствима, као и са 
онима који се баве проблематиком свих опасних занимања", рекао је Пашалић. 
Он је нагласио да омбудсман не може сам да врши истрагу, као и да не може да иницира судске 
поступке, али да може да тражи све остало. 
"Од промене закона, погледати да ли су законска решења добра, затим колико људи поступа и 
у којим ситуацијама, колико се превентивно деловало...Свако у том низу мора преузети 
одговорност и о томе се мора известити јавност", додао је Пашалић. 
Упитан да ли је било довољно контроле у случајевима у које је имао увид, Пашалић је рекао да 
се често у тим случајевима појављује оправдање да нема довољно људи који би требало да врше 
контролу. 
"Оно што се појављује, не само у овим случајевима, него увек када нека контрола изостане, 
онда се говори да нема довољно лица која ту контролу треба да врше. То у неким случајевима 
може бити нека оправдана околност, али постоје занимања где не може да се толерише да се 
контрола не врши", додао је Пашалић. 
Говорећи о све учесталијим погибијама, заштитник грађана је навео да та појава указује "да је 
неко крив". 
"Е, само сада треба видети ко је дао допринос томе. Та кривица се углавном везује за више лица 
- онај ко организује, ко контролише или онај ко изводи радове", рекао је заштитник грађана. 
 

Коментар: Посао 
Ивана МИЋЕВИЋ 
 

Идеја Економског факултета Универзитета у Београду да најбољим студентима 
понуди сигуран посао у струци најбољи пример како би држава могла да 
мотивише младе 
НОЋНА мора сваког дипломца, када почне да тражи први посао јесте "обавезно радно 
искуство" у готово сваком огласу. И тако узалудно шаљу биографије, обијају прагове 
компанија, те губећи ентузијазам многи почну да раде као трговци, промотери, 
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комерцијалисти - све оно за шта се нису школовали. Многи у узалудној потрази за послом 
заувек напусте Србију. 
 
Зато је идеја Економског факултета Универзитета у Београду да својим најбољим студентима 
понуди сигуран посао у струци најбољи пример како би држава могла да мотивише младе да не 
одустају од квалитетног образовања и да не купују карту у једном правцу. 
Декан Економског факултета проф. Бранислав Боричић обећао је бруцошима да ће свима који 
буду дипломирали у року од четири године, са просеком од најмање 8,5, факултет обезбедити 
посао економисте у року од 90 дана након завршетка студија. Таквих је, каже декан, у 
претходним генерацијама било стотинак, а очекује да ће их пословна понуда мотивисати, те да 
ће их бити и више. Посао ће им понудити у некој од 400 компанија са којима факултет 
сарађује. 
 
Помажући својим студентима, факултет помаже и држави, спречавајући одлив мозгова, који од 
деведесетих година не јењава. Трагом Економског факултета могли би да крену и остали, 
посебно технички факултети, јер управо са њих одлив је највећи. Инжењери су ти који 
најчешће пакују кофере, јер и у свету могу лако да нађу посао у струци. Исто је са младим 
лекарима. Многи оду када схвате да ни на волонтирање неће да их приме, да им је радно место 
далеко, а специјализација још даље. 
Запошљавање најбољих је, у овом случају, добра воља Економског или неког другог факултета, 
али би држави морала да постане обавеза, па да она мотивише компаније да запосле најбоље. 
 

 
 

Пет година правили ципеле на црно 
Аутор: Олга Јанковић 

 
Директор фабрике терети се да је избегавао плаћање пореза, ПДВ-а и доприноса 
за раднике, који су минулих пет година радили на црно, чиме је државу оштетио за 
124 милиона динара 
Дебељача – Фабрика „Группотре” је за три деценије рада услужно направила на десетине 
хиљада пари обуће за реномиране иностране модне куће, али је ово привредно друштво са 
тројним власништвом у минулих пет година, према наводима Пореске управе, утајом пореза и 
неплаћањем доприноса за ангажоване раднике оштетило државну касу за 124 милиона динара. 
Према ономе што је утврдио Сектор пореске полиције у координацији са Министарством 
унутрашњих послова, директор фирме Бранислав Филиповић ангажовао је своје рођаке и 
пријатеље да региструју 12 предузетничких радњи у којима је, поред власника, и он имао 
овлашћења за располагање новчаним средствима. Тако удружени, услуге шивења и израде 
обуће купцима су фактурисали преко тих предузетничких радњи, у укупном износу од 
117.609.296,52 динара, чиме није евидентиран промет у привредном друштву и избегнуто је 
плаћање ПДВ-а у износу већем од 23 милиона динара. 
Овакво пословање било је редовна пракса у протеклих пет година, а откривено је да је у овој 
фабрици за то време радило стотинак радника, од којих ниједан није пријављен. Начин на који 
је функционисала исплата радника није непознат. Директор друштва, наводи се, подизањем 
готовог новца преко наменски отворених рачуна предузетничких радњи исплаћивао је зараде 
непријављеним радницима, чиме је избегао обрачун и плаћање пореза на доходак грађана и 
доприноса за социјално осигурање у укупном износу већем од 100 милиона динара, о чему је, 
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након претреса просторија и производног погона, полиција пронашла интерну евиденцију 
исплате зарада радницима који су у поменутом периоду ангажовани на црно. 
Припадници МУП-а у Панчеву, у сарадњи са Пореском полицијом, ухапсили су директора 
Филиповића, као одговорно лице предузећа „Группотре” из Дебељаче, због постојања основа 
сумње да је извршио кривично дело пореска утаја, док су против још 12 особа због истог 
кривичног дела поднете кривичне пријаве у истом поступку. 
Директор је пред основним јавним тужиоцем дао изјаву и поново је на слободи, чека га суђење 
и запрећена казна од три до пет година затвора, а без устезања говори за „Политику” да су 
цифре преувеличане и да није био свестан да се кривично огрешио. 
– Мислио сам да је реч о прекршају. Ни то није у реду, али ризиковао сам да бих дошао до 
бољег посла, позиција и радника, да бих могао да створим услове да радим легално. Подаци о 
штети коју смо наводно направили држави нису тачни. Фирма није у систему ПДВ-а, већ смо 
паушалци, и нити фактуришемо ПДВ, нити за њега можемо бити задужени. У тим њиховим 
папирима стоји и да смо направили промет од 117 милиона, од тога треба да платимо 
доприносе од 104 и 23 милиона ПДВ-а, што значи да нам недостаје шест милиона само да 
државу намиримо. А од чега да се плате сви режијски трошкови, набави материјал и исплате 
зараде, како да радимо? – пита Филиповић. 
Десет је година од када је кренула светска економска криза, а фирма која је претходила овој, 
отвореној 2011. године, у том времену је нестала. Банке су му узеле све, остао је на улици и од 
тада се, каже, бори за опстанак. Рачун је бивао и у блокади, често се радила тек пробна 
производња, па се и није знало колико ће људи уопште бити ангажовано. 
– Посла за све нема. Сада сам пријавио све раднике, њих 52, од којих само тридесетак ради, а 
остали седе код куће – каже Филиповић и додаје да је пријавио сваког ко је хтео, али и да је 
већина то одбила, јер би тако изгубили друге принадлежности, као што су социјална помоћ, 
дечији додатак… – Једва сам направио списак за пријављивање, јер нико неће, па сам већи 
проблем у вези с тим имао са радницима него са инспекцијом, која је, признајем, контролисала 
пословање, писала казне и налагала нам да раднике пријавимо – каже Бранислав Филиповић. 
 

Порезници само дојавом могу да спрече илегалце 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Податак да фирма годинама нема промет не сматра се пресудним за пореску 
контролу. За кривично дело неуплаћивање пореза по одбитку предвиђена је 
новчана и казна затвора до три године 
 
Податак да је директор фирме за производњу ципела „Группотре”, из Дебељаче, пет година 
продавао обућу на црно, као и да је све то време 50 радника радило на црно, а он регуларно 
пласирао своју робу на тржиште, изазвао је не само неверицу код већег дела јавности него и 
констатацију да у ствари у Србији порези и доприноси не морају ни да се плаћају. И ником 
ништа. 
При томе, када је недавно откривен директор је порезницима рекао да није знао да крши 
закон. Много интересантније од тога је како нико од инспекцијских служби није пет година 
кроз папире проверавао порекло ципела. 
На питање како је могућ овакав пропуст порезника, порески стручњак и један од бивших 
директора Пореске управе Србије, Ђерђ Пап, каже за „Политику” да није то једина фирма која 
годинама нема промет на рачуну, односно да не ради. 
– Не постоји о томе евиденција, али таквих фирми има на хиљаде. То што не раде, односно 
немају промет, само по себи није ни чудно ни сумњиво. Ако уз то фирма нема ни пријављене 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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раднике, до података да неко ради у „дубокој црној зони” Пореска управа може доћи само 
неком „дојавом” заинтересованог или оштећеног лица – каже Пап. 
– Пореска управа нема довољно пореских инспектора, да закуца код сваког пореског 
обвезника, а чињеница да фирма нема годинама промет не сматра се пресудном за контролу – 
каже он.  
На питање да ли је још увек на снази одлука да послодавац не може да исплати зараде ако прво 
не плати доприносе, Пап, одговара, да јесте.     – Послодавац прво мора да поднесе пореску 
пријаву о обрачунатој заради и тек тада може, најраније истовремено са плаћањем пореза и 
доприноса, да исплати нето зараду раднику. Банка не сме да реализује исплату плата пре 
плаћања пореза. И то у пракси добро функционише. Али, у овом случају није било неправилне 
исплате зараде пријављеног радника него плаћање на црно што се не може утврдити на овај 
начин већ само инспекцијском контролом – истиче Пап. 
Он додаје да постоји кривично дело, неуплаћивање пореза по одбитку, за које је предвиђена 
казна затвора до три године и новчана казна, и она се може изрећи директору, или 
предузетнику. 
Упитан да ли послодавац сада, када је све откривено, мора да уплати доприносе за све што није, 
Пап одговара да је то сложеније питање, имајући у виду да радници нису били пријављени. Да 
би директор сада уплатио све што није потребно је да се утврди стаж радницима у надлежном 
фонду. Тек после тога може се говорити о обавези уплате доприноса. 
Горан Радосављевић, проф. др на Факултету ФЕФА, каже да је у земљи у којој Пореска управа 
не ради свој посао, могуће да неко пет година запошљава толико радника, а да нико и не зна да 
постоји. 
– У таквом окружењу нема системске контроле и порезници врше притисак само на 
пријављене субјекте док оне који раде у потпуно црној зони не види нити контролише. 
Закон је, истиче, веома благ према онима који не пријављују да раде. Ако неко легално ради и 
погреши приликом пријаве пореза (не доставите сву документацију) може да плати милионску 
казну. Али, ако обавља нерегистровану делатност најгоре што може да му се деси је да плати 
порез у року од 15 дана и да се региструјете у року од 30 дана. 
 

Нова економска криза? 
Аутор: Озрен Милановић 

 
Сви проблеми који су 2008. године проузроковали глобални финансијски потрес 
данас су још већи, упозорава економиста Питер Шиф. – Национални дуг ће бити 
епицентар кризе, а долар ће се сурвати, сматрају стручњаци 
Кризе су обично непредвидиве и долазе неочекивано. Одакле ће доћи, у ком облику ће бити, 
како ће се одразити на међународном нивоу, то се не може скроз предвидети, али се показало 
да криза никада не дође из правца одакле је очекујемо. Постоје циклуси које смо видели у 
прошлости, и ја не бих искључила нову кризу – рекла је недавно Кристин Лагард, директорка 
ММФ-а. 
– Наша дужност је да осигурамо да финансијски сектор буде под добром контролом, да је 
регулисан, да су институције јаке и да могу да одоле потенцијалним кризама – поручила је. 
Деценију после глобалне финансијске кризе, свет се суочава са још једном незгодом, 
упозоравају економисти. 
Претходна глобална финансијска криза избила је 2007/2008, и сматра се највећом економском 
кризом од чувене Велике депресије. 
Да ће тај следећи удар бити већи, од оног у 2008. години, упозорава на десетогодишњицу кризе 
познати економиста Нуријел Рубини, а са њим су сагласне многе колеге, између осталих и 
Питер Шиф. 

http://www.politika.rs/scc/autor/874/Ozren-Milanovic
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– Велике банке су пред већим ризиком него икада раније. Данас су више изложене удару од 
рецесије, системски ризици по економију су дакле, уопштено већи него што је то било 2008. 
године – рекао је Шиф. 
– Након распада 2008. године америчка влада је спасавала банке и упумпала новац у 
економију како би зауставила пад у провалију. Мимо тога није направљено ништа како би се 
решио проблем плата, које стагнирају. Тим неким банкама требало је дозволити да пропадну 
пре десет година – тврди Шиф и упозорава да из те последње кризе нису научене лекције. 
– Поновили смо и проширили све грешке, које су изазвале последњу кризу, и тако 
„обезбедили” да следећа буде много гора – рекао је он. 
Према његовим речима, сви проблеми који су проузроковали финансијску кризу из 2008. 
године данас су још већи. 
Велика већина Американаца и даље живи у сенци велике рецесије. Многи су и у горој 
ситуацији, него пре кризе, јер су у међувремену порасле цене некретнина, здравственог 
осигурања и образовања, док је вредност онога што поседују мања него у доба пре 2007. године. 
Прошле године око 40 одсто америчких породица борило се да изађе на крај с базичним 
стварима попут: хране, здравства, плаћања режија и станарина или кредита, каже једно велико 
истраживање које је спровео Институт „Урбан”. Све то упућује да се САД котрља према 
идентичној кризи каква је била 2008. године. 
А кад се деси у Америци, рашири се брзо по целој планети. 
Питер Шиф тврди да ће нову кризу, за разлику од претходне, која је избила због хипотекарног 
дуга, долара и злата, ову нову карактерисати пре свега дужничко ропство у САД. 
– Национални дуг ће бити полазна тачка, епицентар кризе, долар ће се сурвати, цене злата 
порасти, потрошачке цене ће расти... – упозорава цењени економиста. 
Десет година након колапса „Леман брадерса” важно је да се разуме како прави темељ и семе 
велике рецесије није била банкарска криза, него растући дисбаланс између потрошње грађана 
и целокупне продуктивности, коју су узроковале плате које стагнирају и растућа економска 
неједнакост у друштву. 
Дисбаланс се вратио, добро припазите на своје новчанике, поручује колумниста „Њусвика”. 
И Ноам Чомски упозорава на нову кризу, а Доналда Трампа види као новог узрочника. Он је 
рекао да влада америчког председника подстиче поскупљење акција на тржишту капитала, које 
би могло лако да доведе до новог финансијског краха. 
Уз трговински рат с азијским земљама, увођењем царина на разне производе, Трамп као да 
убрзава тај долазећи економски цунами. Светска економска криза од пре десет година није 
заобишла ни Србију, а према оцени премијерке Ане Брнабић, економија Србије је данас много 
отпорнија на промене, пре свега захваљујући мањем јавном дугу који је испод 60 одсто. 
– Светска економска криза погубно је погодила Србију. Тадашња влада је причала да имамо 
шансу у светској економској кризи и баш ништа нису урадили да Србија постане конкурентна и 
да привуче неке од инвестиција, које су се тада затварале широм Европе и света. Међутим, 
Србија је претрпела велике штете – рекла је Брнабићева. 
Према њеним речима, Србија је данас јача земља, захваљујући мерама фискалне 
консолидације које је, подсећа, претходна влада, на челу с тадашњим премијером Вучићем, 
имплементирала. 
– Наш циљ је да тај јавни дуг у наредним годинама буде испод 45 одсто, како би Србија била у 
„сигурној зони” у случају сваке наредне, потенцијалне, кризе на тржишту – подвукла је 
Брнабићева. 
Додала је и да је инфлација Србије неколико година уназад у планираним оквирима, као и да је 
незапосленост, у односу на, каже, тренутак после светске економске кризе, преполовљена. 
Истиче да су даљи приоритети државе да побољша климу за улагања, која је већ, примећује, 
дала одличне резултате јер је само прошле године било 2,6 милијарди евра инвестиција. 
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– Ове године, до сада, још је бољи ниво инвестиција него прошле године – навела је 
премијерка. – Србија је данас небројано пута јача, не може да се пореди с економијом, 
државном управом и јавном потрошњом, које су у време светске економске кризе биле 
изразито неодговорно вођене. Данас то више није тако и ја се тиме поносим – рекла је 
Брнабићева. 

 
 

Инспекција рада није издала саопштење поводом смрти двојице 
радника код Савске променаде 
Ђорђевић о погибији на градилишту: Хвала инвеститору Београда на 
води 
Пише: Љ. Буквић 

 
 
Мимо уобичајене процедуре, Инспекција рада након недавне погибије два 
радника на градилишту Београда на води није издала саопштење, а министар рада 
Зоран Ђорђевић данас  је у Скупштини Србије објаснио да су се на такав потез 
одлучили јер је инвеститор о овој несрећи „већ дао потпуно информацију“. 
     
– То је једини случај када је и сам инвеститор изашао и дао потпуну информацију да су 
радници били пријављени, обучени, опремљени за све. Све остало што бисмо ми рекли, било 
би само понављање тога – појаснио је Ђорђевић. 
Министар рада је на питање да ли је то Белгрејд вотерфронт обавио посао инспекције, рекао да 
није. 
– Мислим да треба сви да причамо транспарентно, када наиђемо на проблем. Овим путем 
захваљујем инвеститору, што је изашао одмах и што је рекао одмах чињенице. Тако треба сваки 
инвеститор да се понаша – нагласио је Ђорђевић. 
Он је рекао да Министарство неће износити детаље случаја и да ће извештај бити објављен када 
то дозволе тужилаштво и МУП, и да је на МУП-у да истражи да ли је стварно била несрећа или 
су у питању неке друге околности. 
– Ми ћемо извештај објавити када будемо имали дозволу од тужилаштва и МУП-а, који је то 
преузео даље. Више од тога нисмо могли да кажемо – нагласио је министар рада. 
Два радника погинула су 14. септембра након што су пала са 22. спрата зграде Парк-вју на 
градилишту Београда на води. 
Кривична пријава због погибије у Кнеза Милоша 
Кривична пријава поднета је против пет особа које су осумњичене да су одговорне за погибију 
радника крајем августа на градилишту на углу улица Кнеза Милоша и Сарајевске, речено је 
Данасу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду. 
Пет особа се терети за кривично дело против опште сигурности. У овом тужилаштву кажу да ће 
им у најскоријем року бити заказано саслушање, потом одређено вештачење, након чега ће се 
донети одлука о даљем поступању. 
На градилишту у Улици кнеза Милоша у Београду, на месту где се налазила амбасада САД, 
срушио се зид и затрпао једног радника крајем августа ове године, који је убрзо преминуо. 
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Стевановић: Министарство ће помоћи радницима Гумопластике да 
наплате потраживања 
 
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић изјавио је данас 
да су радници Гумопластике из околине Бујановца синоћ око 22 сата обуставили 
штрајк, а како је рекао, већ од понедељка, представници Министарства ће отићи у 
то предузеће како би помогли радницима да наплате одређена потраживања. 
     
Стевановић, који се синоћ састао са радницима, каже да тај разговор није био лак, али је 
обављен у коректној атмосфери, након чега су они обуставили вишедневни штрајк. 
Према његовим речима, објашњено им је да је 
Министарство привреде хтело да им помогне да добију социјални програм који 
су тражили, али се испоставило да, по закону, они на то немају право. 
„Желимо да помогнемо радницима, и из те жеље, дали смо и сагласност да се 
социјални програм спроведе. Али, због различитих околности у претходним 
годинама, испоставило се да радници немају право на социјални програм”, 
рекао је Стевановић. 
Држава у случају Гумопластике никоме ништа не дугује, рекао је он, 
истичући да искључиво послодавац, односно Гумопластика, има обавезу да 
измири потраживања радника. 
“Представници Министарства привреде ће од понедељка отићи у компанију, где 
ће, заједно са руководством Гумопластике, покушати да утврде све што је 
неопходно како би предузеће у наредним недељама измирило одређене обавезе 
према радницима”, рекао је државни секретар и додао да очекује да ће у 
наредним недељама бити стављена тачка на агонију људи из Бујановца. 
Стевановић се осврнуо и на спекулације које се провлаче кроз поједине 
медије претходних дана. Он је указао на то да представници опозиције 
политизују незавидан положај радника у Бујановцу, подсетивши уједно да су 
они ти који су деценију и по били на власти, када су многе фабрике 
закатанчене и затворене у спорним приватизацијама. 
“Око 400.000 људи су оставили без посла, а сада ти исти ламентирају над 
судбином радника“, рекао је Стевановић. 
 
Држава ће запосленима у Гумопластици исплатити само дуговања за зараде 

Радници прекидају штрајк глађу, остају без социјалног програма 
Пише: Љ. Буквић 

 
Радници Гумопластике прекидају штрајк глађу иако од државе могу да рачунају 
само на 12 милиона динара за неисплаћене зараде, не и на социјални програм. 
     
Иако незадовољни оваквим расплетом штрајк прекидају, јер се како каже председник 
штрајкачког одбора у фабрици Славољуб Ристић, плаше да ће ако наставе са штрајком остати и 
без тога. 
– Био нам је синоћ државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић и рекао да 
можемо да рачунамо на новац који нам припада на име разлике у зарадама, а то је неких 12 
милиона динара за три године, плус 2017. година за коју обрачун још није направљен. Од 
социјалног програма и отпремнина нема ништа, тако нам је рекао – истиче Ристић. 
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Радници су, каже, уплашени да би могли да остану и без тога, зато су решили да прекину 
штрајк глађу који су почели у понедељак ујутру. 
Стевановић им је, напомиње Ристић, рекао да право на социјални програм немају јер нису у 
складу са законом примљени у радни однос на неодређено. Наиме, инспекција рада је 
својевремено у фабрици затекла људе запослене на одређено и наложила директору да их 
прими на неодређено. 
– Како су нам рекли, инспекција рада је направила записник о томе, али није проследила 
извештај о томе да је наложила запошљавање, тако да смо остали без шансе да добијемо 
социјални програм – напомиње Славољуб Ристић. 
Државни секретар им је, како каже Ристић, обећао да ће већ од понедељка доћи екипа из 
Министарства привреде и да ће након што се ураде обрачуни за све новац бити у најкраћем 
року исплаћен. 
Радници Гумопластике су од краја прошле године у тоталној обустави рада. Од већинског 
власника-државе која има 85 одсто акција тражили су да им исплати више од 12 милиона 
динара због тога што им је годинама исплаћивала зараде између 8.000 и 15.000 динара, много 
мање од законског минималца. Осим тога, 40 радника је штрајковало и због тога што им није 
исплаћен социјални програм за који су се пријавили још јуна прошле године. 
 

Вучић: Повећање пензија од 8,8 до 13, 2 одсто 
Пише: ФоНет 

 
 
Председник Србије Алекандар Вучић изјавио је данас да пензионерима у Србији 
на ниво пензија из 2014. године уследити повећање између 8,8 до 13,2 одсто. 
Вучић је новинарима прликом обиласка болнице у Тиршовој рекао да ће и оном броју 
пензионерима којима 2014. године нису смањиване пензије имати додатно повећање од пет 
одсто. 
На коментар да влада преузима на себе одлуку о повећању пензија, уместо као до сада годишње 
два пута у складу са инфлацијом, Вучић је рекао да би то значило повећање од 1,2 или 1,3 одсто, 
а влада то жели да буде повећање од три, четири, па чак пет одсто ако буде могућности. 
 
Наставља се штрајк глађу у Гумопластици у Бујановцу 

Радници на дрвеним клупама, чекају повратак делегације из Кине 
Пише: Љ. Буквић 
На дрвеним клупама, склупчани једни преко других радници Гумопластике у 
Бујановцу провели су и четврту ноћ у фабрици штрајкујући глађу. 
 
     
Два дана узастопно, у погон у селу Кленике свраћао им је народни посланик СНС Ненад 
Митровић, а у среду увече и председник Координационог тела Зоран Станковић. Међутим, 
нико од њих нема надлежност да радницима обећа да ће им било шта од договореног на 
састанку пре месец дана у Министарству привреде бити испуњено. Сви чекају да се државна 
делегација предвођена председником Србије Александром Вучићем врати из Кине, те су им сви 
саветовали да сачекају и штрајк замрзну до тада. 
– Речено нам је да прекинемо штрајк и да ће нас у недељу посетити државни секретар у 
Министарству привреде Драган Стевановић, са којим смо се прошлог месеца и састали – каже 
за Данас председник штрајкачког одбора Славољуб Ристић. Упркос томе, истиче Ристић, 
штрајк неће прекинути. 
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Радници Гумопластике су девет месеци у тоталној обустави рада, од понедељка штрајкују и 
глађу, јер им држава није исплатила 12 милиона динара дуговања за зараде и више од 34 
милиона динара за социјални програм, за који су се пријавили још јуна прошле године. 
У последњих неколико месеци Данас је безуспешно покушавао у неколико наврата да добије 
било какав коментар из Министарства привреде, док су нам из Министарства рада у августу 
рекли како до тог тренутка пословодство фабрике није доставило комплетну документацију 
како би радницима могао да се исплати новац из буџета намењен вишку запослених. Одлука о 
исплати вишкова за ову годину је усвојена у априлу, раднике је на основу ње требало 
исплатити, међутим, некомплетна документација (за шта опет нису криви радници) наводно је 
кривац због ког се то не дешава 
 

 
 

Део радника би плату на руке, доприноси их не занимају 
      
Новосађанка В. Н. већ неколико месеци безуспешно тражи радника за пицерију, иако не 
захтева посебне квалификације нити условљава годинама живота. 
Како је објаснила за наш лист, потребу за запошљавањем раднице/адника пријавила је 
Националној служби за запошљавање, објавила на сајту и свим порталима који нуде послове, 
али и поред тога још увек нико није дошао да ради. 
– Прошло је много кандидата који су наводно заинтересовани за посао – наводи В. Н. – Неке је 
упутила Национална служба за запошљавање, а има и оних који су на други начин сазнали да 
тражим радницу. Почетак разговора са свим заинтерсованима, а он се односи на врсту посла, 
протекне добро. Међутим, када дође до разговора о плати, настаје проблем. Готово сви 
кандидати тражили су од мене да им дајем плату на руке и да их не пријављујем за доприносе, 
већ да им и тај део исплатим јер тако имају већу зараду. Пошто желим да запослим неког кога 
ћу уредно пријавити и за њега уплаћивати доприносе и све оно што као предузетник према 
држави треба испуним, већ неколико месеци не могу да нађем радника. Узалуд су и моја 
уверавања да ће плата бити и већа када буду самостално обављали послове, јер их за почетак 
морам обучити да месе и праве пицу, што значи да сам стално поред њих. 
46.979 особа избрисано са списка незапослених 
Ту Новосађанку је изненадила чињеница да већина незапослених кандидата који долазе на 
разговор заправо не жели да буде легално запослена због тога што ће им зарада бити већа 
уколико им исплаћује бруто плату. Тим би себе довела у ситуацију да ради на црно, што не 
жели јер је свесна тога да ће је Инспекција рада због тога казнити. Када је, како објашњава, 
питала зашто не желе да буду пријављени и да им тече радни стаж, већина кандидата је 
одговорила да би на тај начин изгубили неке друге привилегије које добијају – било да је реч о 
новчаној накнади, било о некој врсти социјалне помоћи, а то неће да дозволе. 
20.210 брисано због непоштовања законских одредаба о запошљавањуДео радника би плату 
на руке, доприноси их не занимају 
– Након разговора с књиговођом, сазнала сам да могу примити кандидата који тражи да му 
месечну плату исплаћујем на руке, али да морам плаћати доприносе, као и поседовати извод о 
њиховом плаћању. Наиме, објаснио ми је да закон дозвољава и исплату зараде на руке под 
условом да постоји доказ да су уплаћени припадајући доприноси за запосленог. Уз то, 
напоменуо ми је да радник мора да потпише да је примио новац, да би постојао доказ за 
месечну зараду који сам му дала. Неким кандидатима понудила сам и ту могућност: ја њима 
новац на руке, а они мени потпис да су га узели. Нису ни на то пристали јер знају да на тај 
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износ морам да уплатим доприносе па ће се, наводно, знати да они раде и тиме ће изгубити 
привилегије које имају. Све у свему, закључила сам да је данас веома тешко наћи радника који 
хоће да ради за плату коју на почетку рада локала могу да понудим и буде легално запослен – 
наводи В. Н. 
Проблем попут те Новосађанке имају и други предузетници па се тако у излозима многих 
локала могу видети натписи да се траже радници. Они којима треба посао тврде да је плата 
мала, а они који траже раднике сматрају да они којима је посао заиста потребан раде и за мале 
паре јер је и „нешто више него ништа”. Наводе да и радници у многим компанијама раде за 
минималац, а поготово они који немају никакве квалификације. 
 
Минималац да буде изузетак 
Синдикати су недавно поновили да би минимална зарада у Србији морала бити изузетак, а не 
правило, односно да она нико не сме постати мера за запошљавање. Но, пракса показује да 
већина предузетника, па и доста предузећа, запошљава раднике само под условом да пристају 
на то да им месечна зарада буде на нивоу минималне, због чињенице да и на њу плаћају порезе 
и доприносе па их сваки запослени кошта више од онога што добије у џеп. 
 
По подацима НСЗ-а, објављеним у билтену за прошли месец, само током августа с евиденције 
незапослених избрисано је 17.826 незапослених који се нису јавили или одазвали на позив за 
запошљавање. Укупно је прошлог месеца с евиденције незапослених брисано 46.979 лица, од 
чега 20.210 због непридржавања законских одредби о запошљавању, 24.613 због запошљавања, 
4.338 због тога што су навршили године када престају да буду радно способни. У августу је 134 
незапослена лица умрло. 
С друге стране, држава води одлучну борбу против рада на црно. У току је кампања „Реци НЕ 
раду на црно” у којој се од запослених тражи да пријаве газду који их није редовно пријавио и 
не уплаћује припадајуће доприносе за рад. Пријављени послодаваци, мада их је веома мало, 
одмах се нађу на „удару” Инспекције рада и, по правилу, плаћају казну и морају да легално 
запосле радника. Може ли њима поменута Новосађанска објаснити да до радника не може да 
дође легалним путем? 
Љ. Малешевић 
 

Ђорђевић: Октобарска пензија без умањења 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Министар  за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
изјавио је данас да ће октобарска пензија бити исплаћена пензионерима  без умањења. 
 
Како је рекао у Скупштини Србије, ступањем на снагу измена и допуна Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању  биће укинуте формуле за усклађивање пензија, односно престаје да 
важи закон о привременом смањењу пензија.   
Он је рекао да ће висина октобарске пензије бити једнака пензији из октобра 2014. пре  
ступања на снагу закона о умањењу. 
Министар је навео пример да ако је у октобру 2014. године неко примао пензију од 50.000 
 динара, сада ће добити 53.954 динара. 
За кориснике пензија установљава се могућност повећања примања новчаног износа као 
увећања уз пензију, у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета 
Србије , уз ограничење да ова средства не могу бити већа од 0,3 одсто БДП на годишњем 
нивоу.  
У овом моменту то износи нешто мало изнад милијарде динара месечно, рекао је он. 
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Ђорђевић је и  образлажући измене и допуне закона навео да оне предвиђају и промену начина 
обрачуна висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем, такозвани бенифицирани радни стаж. 
 За оне који одлазе у превремену пензију то ће значити да се пенали за све осигуранике 
рачунају у односу на снижену старосну границу.  
Како се наводи у образложењу закона, на овај начин се праведније обрачунава висина 
превремене старосне пензије за ове осигуранике, јер се узима у обзир, за њих снижена старосна 
граница, а не општа старосна граница као што је било до сада. 
 
 


