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Новим законом против лоше статистике - ко је одговоран за тешке 

повреде на раду 
 

Аутор: Тања Веселиновић 

Ко је одговоран за 800 тешких повреда на раду, колико се просечно сваке године 

догоди у Србји? Да ли ће нас нови закони сврстати у групу земаља које се уређеним 

системом боре против лоше статистике? 

У синдикату кажу да кључ није у доношењу закона, већ у њиховој доследној примени. Такође 

упозоравају да казне за послодавце и раднике који их не поштују морају бити оштрије. 

За 24 сата, четири погибије на градилиштима, овогодишњи црни рекорд забележен у јулу. 

Само четири месеца пре тога, за две недеље, живот су радећи изгубила четири грађевинца. 

Иако је 2019. година проглашена годином безбедности на раду, серија трагичних догађаја је 

настављена. 

Подаци Министарства за рад показују да је само током прошле године забележено је 779 

тешких повреда на раду и 53 смртне повреде, док се годишње у просеку догоди око 800 тешких 

повреда. 

Рад на црно, необучени радници, непоштовање прописа, најчешћи су узроци трагедија. 

Највише су повредама изложени радници у грађевинском сектору. 

"Док не сузбијемо црно тржиште, док нам раде на градилиштима радници који нису 

пријављени, док немате евиденцију о њима, људи који нису обучени доводе се на ризичлна 

радна места и зато се дешавају ствари које се дешавају", наводи Зоран Михајловић из Савеза 

самосталних синдиката Србије. 

"Нама се дешавало да се нашем порталу јаве радници који раде на грађевини, који кажу да су 

доживели порведу на раду, који то не смеју да пријаве и кад раде на црно и кад су пријављени, 

из страха да не изгубе посао", каже Милош Вучковић са портала радник.рс. 

Послодавци имају прекршајну одговорност, а досадашња искуства су показала да у случају 

лакших повреда послодавци исплате штету. У случају смрти, често се деси да породица 

радника никада не наплати одштету или тек после вишегодишњег судског спора. 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
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"Док не прођу обуку, док не буду послодавци на прави начин санкционисани, док инспекција 

рада не буде обављала свој посао на прави начин, ми ћемо и даље имати повреде које су врло 

тешке", рекао је Зоран Михајловић, Савез самосталних синдиката Србије. 

Предлог синдиката да у инспекцијски надзор буду укључени и синдикати, министарство је 

одбацило, а нови закон прецизније дефинише ко ће се бавити безбедношћу. 

"То ће сада бити само лице које завршило Факултет за безбедност на раду, а не лица из 

природно техничких наука, али то раднике на градилишту неће посебно дотицати", објаснио је 

Милош Вучковић, портал радник.рс. 

Ново законско решење треба да омогући радницима да одмах наплате одштету за евентуалнуи 

повреду на раду. Синдикати се залажу да оне буду исплаћиване из заједничког фонда у који би 

уплаћивали сви послодавци. Тиме би се избегле осигуравајуће куће и дугогодишњи судски 

поступци, што, како кажу, отежава радницима да остваре своје права. 

 

 

 

ОДЛУКА О "МИНИМАЛЦУ" ДО 15. СЕПТЕМБРА Ево који су захтеви 

синдиката, а шта предлажу послодавци 

Аутор:  М. Андрејић 

Влада Србије донеће до 15. септембра одлуку о значајном повећању минималне цене рада, 

најавио је министар финансија Синиша Мали. Он је подсетио да је само у последње две године 

минималац повећан за 18,6 одсто, а најавио је и увођење додатних олакшица за привреду. 

Слично очекивање изнео је пре неколико дана и министар за рад, борачка и социјална питања 

Зоран Ђорђевић. 

Синдикати и послодавци имају своје захтеве, а ових дана су њихови представници били на 

консултацијама у Влади Србије. Од 15. августа требало би да почну и званични преговори са 

државом. 

"Повећања минималне зараде ће сигурно бити, то је и председник Вучић најавио још почетком 

године, обећавајући раст на 30.000 динара. Захтев синдиката, на основу глобалног договора од 

прошле године, је да у року од две године минималац достигне минималну потрошачку корпу 

која је сада негде око 36.000 динара. Да би то било могуће ми ћемо на свих 6 параметара, на 

основу којих се одређује минимална цена рада, додати и чињеницу да је ово простор који се 
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опасно празни и да радна снага одлази, не само млади и образовани, већ и сви људи средње 

генерације који имају занимљиве квалификације за запошљавање на Западу", објашњава у 

разговору за "Блиц Бизнис" Зоран Стојиљковић, председник УГС Независност. 

Он истиче да послодавци већ тешко могу да нађу стручне мајсторе, возаче камиона, 

патронажне медицинске сестре. 

“Према њиховим речима, тешко је наћи иоле квалификовану и образовану радну снагу коју 

ћете платити испод 300-350 евра. То је нешто што ће ојачати захтеве синдиката”, сматра 

Стојиљковић. 

Он подсећа да је половина септембра рок за усаглашавање свих страна, а ако не дође до 

договора минималну цену рада прописаће Влада Србије. Према његовим речима, захтев 

синдиката неће ићи испод 33-34.000 динара, јер је то једини начин да се следеће године 

"минималац" изједначи са минималном потрошачком корпом. 

"Ово су неки наши минимални захтеви, а да ли ћемо доћи до тих цифара зависи и од 

послодаваца који ће то вероватно условљавати повећањем неопорезивог дела зарада", 

закључује Стојиљковић. 

С друге стране, Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије, каже за 

"Блиц Бизнис" да ће став Уније бити непромењен и да ће послодавци бити врло кооперативни 

када је реч о повећању, али да никако неће прихватити, односно неће бити сагласни на 

Социјално-економском савету са повећањем изнад онога што су макроекономска очекивања за 

следећу годину. 

"То значи отприлике 4 одсто повећања БДП-а и 2 одсто очекиване инфлације, дакле око шест 

одсто. То је максимално што бисмо могли да прихватимо ако не добијемо евентуалну 

компензацију кроз умањење одређених наших давања. У министарству су обећали одређене 

олакшице, невезано за разговоре о повећању минималне зараде, а министар Мали је на 

седници Социјално-економског савета најавио да се озбиљно разматра смањење пореза и 

доприноса на плате, што је озбиљна ставка", оценио је Атанацковић и нагласио да би се тиме 

смањио и притисак на сиву економију, јер би послодавци пријављивали раднике на пуне 

износе плата. 

Он сматра да су привреди неопходне олакшице ако желимо светлу будућност и да морамо 

обезбедити домаће инвестиције, а оне су могуће једино уколико уопште постоји остатак у 

профиту домаћих привредника. 

Иначе, минимална месечна зарада коју у Србији прима 350.000 радника данас износи око 

27.000 динара. 
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Четири варијанте 

 

Како је "Блиц Бизнис" писао почетком јула, синдикати који ће о новом минималцу преговарати 

с Владом и послодавцима спремили су своју рачуницу. У питању су четири варијанте, од којих 

су прве две, како тврде, много реалније. 

"Прва опција је да минимална зарада која данас износи око 27.000 динара буде повећана на 

нешто изнад 32.000 динара, што је 90 одсто минималне месечне потрошачке корпе. То је и 

најреалнија варијанта с обзиром на најаву званичника да би у следећој години минималну 

зараду требало изједначити с минималном потрошачком корпом. Друга опција је повећање 

минималца на ниво између 31.000 и 32.000 динара, односно на нешто око 31.500 динара, што 

би било на нивоу од око 85 одсто минималне потрошачке корпе", рекао је тада извор "Блиц 

Бизниса". 

Наш саговорник додао је да су синдикати припремили и две резервне варијанте које су нешто 

мање од 30.000 динара, али да не верују у њихово прихватање. Разлог је, између осталог и то, 

како кажу, што се из Владе у последње време више пута могло чути како ће минималац ове 

године значајно повећати. 

Последње повећање 10 одсто 

Од 2010. године држава је повећавала минималац седам пута. На захтеве синдиката за 

повећање најниже загарантоване зараде у земљи није пристајала у 2014. и 2016. години. 

Минималац је од 1. јануара ове године повећан за 10 одсто, а у 2017. години за шест одсто. 

 

Мали: "Тачна рачуница о ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА у 

септембру" 

Извор: Блиц Бизнис 

Министар финансија Синиша Мали рекао је данас да ће у септембру бити прецизнијих назнака 

са коликим приходима буџет Србије располаже, те ће се јасније знати рачуница око повећања 

плата и пензија. 

"То су добре вести за све грађане Србије, који ће сада моћи да осете резултате. Ми трећу годину 

заредом имамо суфицит, а ове године, закључно са јулом он износи 48,5 милијарди динара. То 

значи да имамо бољу наплату пореза, доприноса, све је већи број запослених и то је показатељ 

да наша економија расте. Сада имамо стабилне основе за повећање плата и пензија и улагања у 

инфраструктуру. Што више растете, то су вам и могућности за даља улагања већа", рекао је 

Мали гостујући на телевизији Пинк.  

https://www.blic.rs/biznis/vesti/novi-minimalac-32000-dinara-sindikati-spremili-cetiri-predloga-sa-kojima-izlaze-pred/yvkp0sl


7 

 

Министар Мали је подсетио да у октобру долази и делегација Међународног монетарног фонда 

са којом ће се анализирати актуелна економска ситуација и реформе у земљи. 

Он је рекао да се уз повећање минималне цене рада, плата и пензија очекује и раст потрошње, 

која ће додатно подстаћи нашу економију која је из године у годину све стабилнија. Подсетио је 

да ће наредних недеља бити донета коначна одлука о повећању минималне цене рада и истакао 

да очекује значајно повећање. 

"Трудићемо се да послодавци и синдикати буду задовољни, али то је све последица тешких 

економских мера које смо спровели, а сада причамо само о лепим темама, да ли ће бити мало 

више или више од тога", рекао је Мали и додао да ће у децембру просечна плата у Србији бити 

већа од 500 евра. 

Од ступања Ане Брнабић на премијерску функцију, по питању доношења закона најактивније је 

Министарство финансија, које је предложило 85, од којих је до данас усвојен 81 закон. 

"Реч је највише о системским законима, а ове јесени имаћемо Измене закона о рачуноводству, 

о ревизији, нови закон о инвестиционим фондовима, као и о алтернативним инвестиционим 

фондовима. Подсетићу да смо крајем прошле године одбранили више од 20 закона. Да бисте 

спровели то што сте замислили, законска регулатива мора да постоји, то убрзава процесе, 

напредак на Дуинг листи, што је изузетно важно. Битно је и усаглашавање са законима 

Европске уније", рекао је министар. 

Министар Мали је подсетио да се у недељу 18. августа отвара деоница ауто-пута од Обреновца 

до Љига, дуга 63 километра, чиме ће бити заокружена једна целина Коридора 11. 

"Ми стварно сада остварујемо снове. Сада имамо пун профил аутопута. Када погледате Коридор 

11, од Обреновца до Чачка је 103 километра и стиже се за 50 минута. Многи су причали да ће 

урадити ауто-путеве, али нико то није урадио деценијама. Сада се ставри померају напред", 

оценио је министар Мали. 

Он је навео да је намера Владе Србије да се идентификују прави инвестициони пројекти у које 

ће се улагати, да се заврше сви путеви и регионални и локални, уз водоводну и канализациону 

мрежу, с циљем побољшања квалитета живота у локалним заједницама. 

"Историјска шанса је пред нама, ако наставимо да растемо имаћемо још бољу економску 

основу. Велики сам оптимиста по том питању", закључио је министар. 
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Због ниских плата и лоших услова рада, градски превозник од 

септембра напушта велики број радника 

Из ГСП одлази још 350 возача 

 

У потрази за бољом зарадом возачи аутобуса већ неколико година одлазе из Београда, а од 

почетка септембра Градско саобраћајно предузеће изгубиће још 350 радника. 

 

Пише: И. Николетић      

Иако су учестали одласци радника у иностранство, због  ниских плата и лоших услова рада 

постали уобичајени, оволико смањење броја запослених може да доведе у питање 

функционисање целог система јавног превоза у главном граду, јер, према проценама 

синдикалаца, иако тачних података нема, у ГСП тренутно недостаје бар 1.000 возача. 

– Тренутно ГСП има мање возача и мајстора него административних радника, што је апсурд. У 

администрацији је стално запослено око 2.000 људи, а још 3.000 њих ради на уговор од 24 

месеца. Мајстора има свега 300, а возача око 2.000, што није ни приближно потребном броју. 

Оптимално би било четири возача по сваком возилу, што значи да је потребно бар 3.500 

запослених возача – тврди Небојша Алексић, председник синдиката Слога ГСП. Он додаје да 

масовни одлив возача траје већ три године, а осим возача, одлазе и искусни и обучени 

мајстори, механичари, аутоелектричари. 

Алексић каже да је руководство, како би анулирало мањак радника, додатно оптеретило 

возаче, а истовремено и смањило број возила на улицама. 

– Прошле године је уведено осмочасовно радно време, шест дана у недељи. По изласку из 

летњег реда вожње број возила у саобраћају није повећан, а ове године је тако умањени број и 

додатно смањен. И поред тога се мањак возача и даље осећа – наводи Алексић. 

Незадовољни висином зарада али и условима рада, наши возачи одлазе преко агенција, групно 

или појединачно, најчешће у Немачку и Словенију, али и Чешку, Словачку, Хрватску. 

„Агенције сносе трошкове смештаја, налазе посао и обезбеђују потребне папире, а када испуне 

обавезе, возачи кроз плату враћају дуг, и полако се сналазе даље“, прича Алексић. Како каже, 

новозапослени у предузећу београдског превозника „испеку занат“ на „ионако лошим 

аутобусима“, па после две године, колико су у обавези према уговору, и они одлазе у 

иностранство као „готови возачи“. 

Једини начин да се радна снача задржи, кажу синдикати, јесте да се за почетак повећају плате, 

које се са просека од 45.000 „нису макле годинама“. 
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– Нисмо се померили са „мртве тачке“, осим те једнократне солидарне помоћи коју смо 

недавно добили као и сва комунална предузећа. Иако се основица није мењала, последња плата 

нам је реално била мања за око три до четири хиљаде, каже председник СОС синдиката Иван 

Михајловић. 

Према његовом мишљењу, због тога и не чуди масовни одлазак возача али и мајстора, чија је 

просечна плата око 40.000 динара. Добро обучени мајстори из ГСП зато одлазе код приватних 

послодаваца, који њихов рад плаћају далеко више. 

– Већина нас ради са једним слободним даном, што је кршење Закона о безбедности 

саобраћаја, који предвиђа два слободна дана уз осмочасовно радно време- напомиње 

Михајловић и додаје да ГСП на све начине покушава да допуни број возача, те да је конкурс за 

запошљавење стално отворен последњих годину дана. „Примају се чак и возачи Ц категорије, 

који се касније преко агенције обучава за прелазак на Д категорију“, наводи он и додаје да се 

углавном запошљавају на уговор од две године, за чије евентуално кршење су предвиђени 

високи пенали. 

Радници који ће од септембра напустити ГСП, објашњава Михајловић, заправо су се на тај 

корак одлучили још прошле године, али су до сада само „чекали папире“. Како наводи, 

последњих месеци фирму месечно напусти 20 до 30 радника. Уколико се тај тренд настави, 

сматра он, али и катастрофално лоше одржавање возила, опстанак градског превозника убрзо 

би могао да буде доведен у питање. Ни Град као оснивач, међутим, не труди се да се стање у том 

јавном предузећу поправи, већ доноси одлуке које иду у корист приватних превозника. 

– До краја године ће, по плану секретаријата за саобраћај, линије на потезу 600 и 700 бити 

уступљене приватним превозницима. Може да се очекује да ће то уступање линија само да се 

настави. Иначе се подела линија врши тако да се приватницима додељују оне дуже, са већом 

километражом, док јавно предузеће добија шта остане- наводи Михајловић, који сматра да су 

оправдане спекулације да ће на тај начин, мало по мало, сав јавни превоз у Београду, прећи у 

руке приватника. 

 

Велика разлика у примањима грађана Србије 
Аутор: Љ. Малешевић 

Годишњи порез на доходак у Србији за прошлу годину плаћају грађани који су зарадили више 

од три просечне плате, односно који су месечно у ковертама добили више од 205.887 динара. 

По подацима Пореске управе, таквих је лане било 25.612, а пријаве првих сто пореских 

обвезника из те категорије крећу се од 52 до 350 милиона динара. 
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Другим речима, особа која је порезницима пријавила лањски приход од 350 милиона динара 

званично је најбогатији грађанин Србије. Наиме, његова прошлогодишња зарада била је 

безмало три милиона евра, што значи да су му месечна примања била око 250.000 евра. Или, 

они који су пријавили лањски приход од „само” 52 милиона динара, односно око 440.000 евра 

– месечно су зарадили 36.000 евра. 

25.612 грађана плаћа порез на доходак за прошлу годину 

Нааравно да су зараде запослених о којима Републички завод за статистику објављује податке 

далеко од тих астрономских прихода и да су им ти износи мисаона именица. Наиме, РЗС је 

израчунао да је просечна прошлогодишња бруто зарада запослених у Србији била 68.629 

динара, а да је нето просечна зарада за 2018. годину била 429 евра. 

Проста рачуница говори да за месечну плату најбогатијег грађанина Србије који је поднео 

пријаву за прошлогодишње приходе, просечан српски радник треба да ради цео радни век, 

односно више од четири деценије. Грађанин који је пријавио прошлогодишњи приход од 52 

милиона динара, односно месечну зараду од 36.000 евра, имао је сваког месеца приход који је 

чак 80 пута већи од прошлогодишње просечне месечне зараде радника. 

 

Медијална зарада реална плата већине запослених 

Однос између највеће прошлогодишње месечне зараде најбогатијих и запослених чије податке 

обрађује РЗС још је већи када се узме у обзир медијална нето плата за 2018. годину, која се 

објављује редовно сваког месеца. Управо та медијална зарада, за коју РЗС истиче да половина 

радника остварује то тог износа, доноси реалну плату огромне већине запослених у Србији. Она 

је, по правилу, петнаестак хиљада мања од исказане просечне републичке нето зараде, а 

последња, објављена за мај ове године, износила је 42.319 динара. 

 

Ако се зна да у свега неколико делатности у Србији запослени имају месечну просечну зараду 

вишу од 1.000 евра, а да су оне у свим осталим делатностима или на нивоу просека или испод, 

онда није тешко израчунати да су зараде запослених у Србији далеко од прихода које остварују 

појединци. Порезници, већ традиционално, не објављују стриктно чиме се баве они који имају 

највише зараде, али наговештавају да је реч о менаџерима, директорима и инжењерима. По 

подацима РЗС-а, они не зарађују више од три просечне републичке плате, што би значило 

прошле године више од 2.200 евра месечно. 

429 евра просечна зарада запослених у Србији прошле године  

Подаци о месечним примањима најбогатијих грађана Србије само потврђују податке Еуростата 

да је код нас разлика у примањима првих 20 одсто становништва и последњих 20 одсто 

највећа. Еуростатови подаци показују да је та разлика у Србији 9,4, што значи да богати 
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зарађују толико пута више од сиромашнијих. Када се каже сиромашнијих, мисли се и на 

велики део радника који имају запослење, али су им примања мања од просечне републичке 

плате, али и на пензионере, чија је просечна месечна пензија међу најнижима у Европи. 

Унутар ЕУ просечан однос та два социјална слоја – богатих и сиромашних – је 5,1. У Србији се, 

додуше, тај однос полако смањује јер треба се подсетити на то да је 2016. године он био 11, а 

годину пре 10,7. Еуростат нема податке о односу социјалних слојева у земљама региона, али 

зато има податке за Хрватску, Мађарску, Бугарску, Румунију. Тако је однос у Мађарској 4,4, у 

Румунији 7,2, у Бугарској 7,66, док је у Хрватској пет. 

 

Држава тражи модел за хемијске гиганте у Војводини 
 Аутор: Љ. Малешевић 

Судећи по изјави српске премијерке Ане Брнабић, за Метанолско-сирћетни комплекс у 

Кикинди неће бити објављен трећи позив за приватизацију, с обзиром на то да би у том случају 

то јавно предузеће морало бити понуђено за свега 30 одсто процењене вредности што би 

значило да се МСК продаје далеко испод праве цене за такав комплекс. 

Наиме, држава је већ објавила два тендера за проналазак стратешког партнера за МСК 

Кикинда, али заинтереснованих купаца није било. На тендеру из децембра 2017. године 

документацију је откупио један кипарски холдинг, али није доставио обавезујућу понуду. 

Почетна цена за продају 100 одсто капитала МСК-а тада је била 38,5 милиона евра, што је 

износило 100  одсто процењене вредности. Пре годину, Министарство привреде је објавило да 

се ни на други тендер није нико јавио, иако је почетна цена била 24,4 милиона евра, што је 50 

одсто укупне процењене вредности. 

Панчевачка „Петрохемија” је лане, по подацима Надзорног одбора, остварила приход од 39,4 

милијарди динара, а бруто профит је био 917 милиона 

Премијерка Брнабић је најавила да ће се исти принцип применити и при приватизацији 

панчевачке „Петрохемије” с обзиром на то да за то предузеће има заинтересованих купаца, али 

те компаније нису изнеле понуде у складу с очекивањима државе. 

– МСК и „Петрохемија” више нису терет за државу: и једна и друга компанија су 

стабилизоване, обе покривају своје издатке и трошкове и стабилно послују – навела је 

премијерка. 

Панчевачка „Петрохемија” је лане, по подацима Надзорног одбора, остварила приход од 39,4 

милијарди динара, а бруто профит је био 917 милиона. За капиталне инвестиционе пројекте 

издвојено је 9,2 милиона евра, а уговорене су инвестиције од 9,1 милиона евра. Лане су 

запослена 63 нова радника, а ове године планирано је запошљавање још 60. 
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Азотара вреди око сто милиона евра 

Држава није завршила причу ни с панчевачком Азотаром, поручила је Ана Брнабић, додајући 

да се и за њу тражи стратешки партнер. Азотара је била једна од највећих регионалних 

фабрика минералних ђубрива, а лане је отишла у стечај, а пред сам крај 2018. године 

Привредни суд у Панчеву донео је решење о банкротрству, као начину спровођења стечајног 

поступка. Свих 975 запослених добило је државне отпремнине и после тога остало без посла. 

Логичан корак након судске одлуке о банкротству је продаја, коју треба да огласи стечајни 

управник. Он је тај који ће одлучити о томе да ли ће на продају понудити целу фабрику или ће 

се продавати у деловима. По проценама које су прављене, компанија вреди око сто милиона 

евра, а дугови који су направљени су дупло већи. 

 

  

Уз подршку државе, „Петрохемија” је успела да у протеклих неколико година од губитника 

постане добитник, да више не користи државне субвенције, успешно се реорганизује и с 1.450 

запослених већ пету годину послује позитивно. Пре неколико месеци државни секретар 

Министарства привреде Драган Стевановић је рекао да то предузеће треба да добије новог 

власника – инвеститора који ће обезбедити додатни и неопходни капитал за инвестирање и 

ширење капацитета, што би требало да допринесе бољем позиционирању на светском 

тржишту. За то је, како је казао, потребно инвестирати око 150 милиона евра у нову фабрику 

полипропилена. 

 

 


