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РТК 
 
СССК: Минималну зараду ускладити са минималном потрошачком 
корпом 
 
У Савезу самосталних синдиката Крагујевца тврде да је неопходно минималну зараду 
ускладити са минималном потрошачком корпом и да су за то потребне брзе промене. 
Нове инвестиције и фабрике и квалитетна радна места не само по броју, него и по висини 
зараде су, наглашавају, крајњи циљ рада ове синдикалне организације. 
Подаци о просечној заради и чињеница да је минимална зарада мања од минималне 
потрошачке корпе, потврђују да је потребно и даље радити на унапређењу положаја радника. 
Са друге стране, међу значајније резултате остварене у прошлој години Савез самосталних 
синдиката Крагујевца сврстава успех радника Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ који су потписали колективни уговор и тиме повећали своје зараде, а исти 
документ потписан је и у Градској управи, чиме је побољшан положај запослених. 
У Савезу самосталних синдиката Крагујевца подсећају да је локални Социјално-економски 
савет покренуо иницијативу о забрани рада недељом у трговинској делатности. 
У трговини ради око 200 хињада радника, од чега су 70% жене, подсећају у овој синдикланој 
организацији и упозоравају да запослени у малопродаји раде врло често са смо два слободна 
дана месечно, због чега је угрожено њихово здравље, а последице трпе и чланови њихових 
породица. 
Извештава новинарка РТК Нина Бајић. 
 

 
 

Правдање трошкова за превоз, шта кажу правници и ревизори 
 
Ових дана запослени у Београду прикупљају доказе да су на посао долазили градским превозом 
или аутомобилом. Иако већину то замара, речено је да им другачије неће бити исплаћен 
превоз. Сумњу у исправност тог решења коју имају и запослени додатно је охрабрио Синдикат 
правосуђа који је послао молбу Врховном касационом суду за објављивање става о том питању. 
Према Закону о раду, запослени има право на накнаду за превоз у висини месечне карте за 
градски, приградски и међуградски саобраћај. Запослени нема право на накнаду само у случају 
уколико послодавац организује превоз. 
Разговор Наде Гогић са Слађанком Милошевић и Весном Нешић 
Председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић је навела да се аргументи о 
неисправности решења о правдању превоза црпе из пресуда Врховног касационог суда. У 
молби се захтева да суд свој став објави јавно, како би се отклониле све недоумице запослених. 
"То право није условљено нити подношењем било каквог закона, нити подношењем правдања 
да је запослени те трошкове стварно имао. Врховни касациони суд има став о томе", истакла је 
Милошевићева. 
Додала је да ни у једном закону или подзаконском акту не стоји одредба која каже да запослени 
мора да правда трошкове превоза. 
Министарство тражи веродостојне исправе  
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Поводом те ситуације огласили су се и из Министарства финансија и саопштили да у Закону о 
рачуноводству стоји да је неопходно постојање веродостојних рачуноводствених исправа којим 
се доказује долазак до посла. 
Весна Нешић из Савеза рачуновођа и ревизора Србије изјавила је да није само рачун 
веродостојан документ, већ и списак запослених, када се врши исплата на име трошкова 
превоза. 
"Уобичајена пракса претходних година била је да се трошкови превоза исплаћују у готовом. 
Послодавац сачини списак који садржи све елементе неопходне за исплату трошкова превоза, а 
запослени потпишу списак", навела је Нешићева.  
Изјавила је да је проблем настао због тога што је у претходној години Министарство финансија 
дало више мишљења на који начин се врши документовање трошкова превоза, при чему ни у 
једном мишљењу није наведен списак запослених, већ само рачуни. 
Да ли је смањена злоупотреба? 
Из Градског секретаријата за саобраћај кажу да је повећан број купљених маркица за јавни 
превоз од како је ступило на снагу поменуто решење. 
То показује да је смањена "злоупотреба" новца предодређеног за јавни превоз и да се он 
користи у намењене сврхе. 
Слађанка Милошевић је напоменула да мишљење било ког министарства или институције није 
изнад закона. Рекла је и да су злоупотребе изоловани случајеви и да те запослене треба 
кажњавати, а не све. 
Весна Нешић је навела да се рачуни, као помоћна евиденција, морају чувати пет година. 
 
 

 
 

Наследници чекају новце за 833 отета предузећа 
     
Грађани који су од 2012. до 2014. године – што је био рок прописан да се Агенцији за 
реституцију предају захтеви за враћање одузете имовине, односно обештећење – то и учинили, 
на прву исплату чекаће још око годину и по. 
 
По речима директора Агенције Страхиње Секулића, обештећење за одузету имовину одвијаће 
се преко државних обвезница, које доспевају у року од 12 година и исплаћују се у годишњим 
ратама, почев од 15. децембра 2021. године. 
– Укупно је поднето 76.000 захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, а уз 
захтеве за које је утврђено да постоји законска могућност за то, има и неоснованих – каже 
Секулић. – Уз то, процењује се да између 25 и 30 одсто основаних захтева не испуњава законске 
услове за натуралну реституцију, па ће њиховим подносицима бити утврђено право на 
обештећење. Обештећење ће се одвијати преко обвезница Републике Србије и у новцу за 
исплату аконтације обештећења. Основне елементе обвезница, износ емисије, као и услове 
дистрибуције и наплате обвезница прописаће Влада Србије, на предлог Министарства 
финансија, најкасније до 30. јуна ове године. 
30 одсто захтева не испуњава услове за натуралну реституцију 
Међу захтевима за враћање одузете имовине има и оних који се односе на повраћај предузећа. 
Од укупног броја поднетих захтева таквих је 883, а директор Агенције указује на то да је 
поступак за утврђивање права на обештећење за одузета предузећа међу најсложенијим.а 
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– Те поступке Агенција спроводи уз велике напоре, између осталог и зато што је немогуће 
прибавити законом прописану документацију неопходну за утврђивање основице за 
обештећење. Ипак, сигурно је да ће и ти поступци бити успешно урађени, али наглашавам да је 
у поступцима по тим захтевима велики проблем недостатак документације, без које није могућ 
даљи рад – истиче Секулић.  
 
Краћи рок исплате за најстарије 
– Иако је поступак исплате за све исти, има изузетака – каже Страхиња Секулић. – Наиме, за 
оне који су 6. октобра 2011. године, када је ступио на снагу Закон о враћању одузете имовине и 
обештећењу, били старији од 70 година, обвезнице доспевају у року од пет година. Краћи рок 
исплате важи и за оне који су на дан ступања на снагу тог закона били старији од 65 година и за 
које обвезнице доспевају у року од десет година. 
 
Вредност имовине која не може бити враћена у натуралном облику по процени Пореске управе 
износи 13,6 милијарди евра, а за обештећење је законом предвиђен износ од две милијарде 
евра. Секулић каже да на основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу укупно 
обештећење по основу одузете имовине једног бившег власника, по свим основима, може 
достићи општи износ до максимално 500.000 евра. Ни када један законски наследник по 
одредбама тог закона остварује право на враћање одузете имовине од више бивших власника, 
обештећење по основу свих бивших власника, у оквиру њиховог законског максимума, у 
општем интересу, не може прећи износ од 500.000 евра. 
– Ниједна држава, па ни наша, не може имати потпуно обештећење и посебно подвлачим да ни 
много богатије и економски развијеније државе, које су спроводиле поступак реституције, нису 
биле у могућности да у пуном обиму спроведу реституцију у било којем од поменута два 
облика, односно ни у натуралном облику, као ни у виду новчаног обештећења – истиче 
Секулић.   
500.000 евра максималан износ за обештећење 
Наш саговорник напомиње да ће промет обвезница, које ће бити емитоване у складу са 
Законом враћању одузете имовине и обештећењу, бити слободан, односно оне ће моћи да се 
купују и продају на Берзи. 
– Рок је одредио законодавац, а имајући у виду макроекономску стабилност и општи интерес 
пошто је већ на први поглед јасно да је реч о суми која ће представљати велико оптерећење за 
буyет Србије. Износ обештећења утврђује се у еврима, тако што се основица обештећења 
помножи коефицијентом који се добија када се стави у однос износ од две милијарде евра и 
износ укупног збира основица обештећења утврђених решењима о праву на обештећење 
увећаног за процену неутврђених основица. Када Влада Србије утврди коефицијент, Агенција 
ће доносити појединачна решења у којима ће бити утврђен износ обештећења, рокови и 
аконтација. На основу тих решења подносиоци захтева моћи ће да наплате аконтацију у новцу, 
која износи десет одсто од утврђеног износа обештећења, а који не може бити већи од 10.000 
евра по бившем власнику по свим основима.  
Д. Млађеновић 
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Пад запослености у Новом Пазару, највише радника код приватних 
предузетника 
 
 
АУТОР:ФоНет 
 
Град Нови Пазар током 2019. године имао је укупно 21.038 запослених што је за 
150 особа мање у односу на 2018. годину. 
Код правних лица ради 20.446 Новопазараца, а 592 особе су индивидуални пољопривредници, 
показују подаци Републичког завода за статистику. 
По областима, код приватних предузетника запослено је 5.874 радника, у прерађивачкој 
индустрији 3.887, у трговини и поправци моторних возила 3.855, у просвети 2.517, а у 
грађевинарству 2.042 особа. 
Прошле године је укупан број запослених у Тутину био 4.599, а у Сјеници 4.676. 
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