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STIŽE I 30.000 DINARA Država će isplatiti još dva minimalca po radniku, 
a evo kada i prvi leže na RAĈUN 

 S. Lakić 

Drugi minimalac privrednicima i zaposlenima biće isplaćen u prvoj nedelji juna. Uplatu na namenske 
račune poslodavci mogu da očekuju najkasnije do 5. juna, imajući u vidu da je to poslednji radni dan u 
nedelji. 

Prvi minimalac za 1.052.000 radnika u 232.000 preduzeća drţava je isplatila 7. maja. Novih 30.000 
dinara drţava će na namenske račune uplatiti najkasnije za desetak dana. 

Treći i poslednji minimalac koji je predviđen u okviru drţavnog paketa podrške za privredu biće 
isplaćen u prvoj nedelji jula. Za tri meseca svaki zaposleni od drţave praktično će dobiti oko 90.000 
dinara. 

Prvi minimalac isplaćen je 7. maja 

Vlada je uredbom, vrlo precizno definisala grupe radnika koji će za april, maj i jun, od drţave dobiti 
pomoć, a jasno je i koji zaposleni na to nemaju pravo. 

Prvo i najvaţnije pravilo jeste da na minimalac imaju pravo radnici koji su prijavljeni, u prevodu oni 
koji ne rade na crno. Drugo pravilo jeste da je firma u kojoj rade osnovana pre 15. marta ove godine, 
kao i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom vanrednog stanja. 

Tako će minimalac biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na 
neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno 
nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno. 

Što se tiče zaposlenih koji su primljeni u radni odnos 01.04.2020. godine, poslodavac po osnovu ovih 
zaposlenih moţe ostvariti pravo na minimalac za dva meseca. 

Pravo na minimalac pritom nemaju lica angažovana po ugovoru o povremenim i 
privremenim poslovima, kao ni ostala lica koja su angažovana van radnog odnosa. U 
ovoj grupi najĉešće su sezonci. 

Takođe, u slučaju da preduzetnik istovremeno ima status zaposlenog a penzioner je, on nema pravo 
na minimalac. Pravo na ovakvu direktnu pomoć drţave nemaju ni trudnice i porodilje kojima celu 
zaradu isplaćuje drţava. 

Pravilo je i da poslodavac nema pravo na minimalac ukoliko je smanjio broj radnika tokom vanrednog 
stanja do 15.03.2020. godine za više od deset odsto, izuzev zaposlenih kojima je do tada istekao 
ugovor o radu zaključen na određeno vreme. 

https://www.blic.rs/autori/s-lakic
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Uredba predviđa i da poslodavac gubi pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti ukoliko pre 
isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate minimalca smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne 
računajući zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. 
godine za period koji ističe pre 3 meseca od poslednje isplate minimalca. 

 

Predsednik Vuĉić: Preduzeli smo dobre mere, biće DRUGA i TREĆA isplata 
minimalca za 1,5 miliona ljudi; Srbija 2025 na snazi ali veliki projekti imaju 
prioritet 

NovostiOnline/Agencije  

Polaganju kamena temeljca prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vuĉić 

U Smederevskoj Palanci danas počinje izgradnja budućeg postrojenja kompanije "KyungshinCable", 
juţnokorejske fabrike za proizvodnju auto-delova. 
 
Polaganju kamena temeljca prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

Predsednik Srbije se zahvalio na novoj investiciji koja dolazi u Srbiju iz Koreje. Ističe da korejske 
investicije znače i ogroman napredak za zemlju u koju se ulaţe. 

- Hvala što ste doneli odluku da uloţite u Srbiju. Paţljivo slušajući vaše reči, setio sam se naših prvih 
susreta kada sam molio za više korejskih investicija. Tamo gde se te investicije pojave, vidite napredak 
tih zemalja, koje ulaze u red najuspešnijih zahvaljujući tome. Hvala vam na trudu, energiji, ambiciji, 
entuzijazmu. 

- Bili smo u konkurenciji sa okolnim zemljama, ţelim da znaju građani, sa još tri zemlje: Turskom, 
Bugarskom i Albanijom. Svi su oni davali dobre ponude, ali je Srbija pobedila i zbog toga sam 
beskrajno srećan jer znam šta je nekada bila Smederevska Palanka. 

- Znam koliko smo se trudili da menjamo stvari u Podunavskom okrugu, pa smo tako dovde došli 
novim putem. Ulaţemo 25-30 miliona evra u Opštu bolnicu u Smederevskoj Palanci i pitam vas kada 
smo mogli da sanjamo da se ovoliki novac uloţi u ovu bolnicu? Ovde ćemo imati najmoderniju bolnicu 
i najbolju zdravstvenu zaštitu - ističe predsednik. 

Kaţe i da će ova fabrika zaposliti 700 ljudi, da će biti mnogo više novca za ovu opštinu, a da će velike 
koristi od ove investicije imati ceo podunavski okrug. 

- Ovo je dugoročno ulaganje i ova fabrika pravi delove za automobile koji su budućnost sveta. Zato će i 
ovaj kraj imati budućnost i vreme je da, oni koji su otišli, razmisle o vraćanju, a oni koji su razmišljali 
da odu, da ostanu - rekao je Vučić na svečanosti. 

On se još jednom zahvalio investitorima, ističući da zaposleni predstavljaju Srbiju, koja je takođe 
uloţila novac za dolazak fabrike. 

- Za šest meseci ovde ćete videti velelepnu fabriku u kojoj će raditi najbolji radnici ovog kraja. Mnogo 
smo se trudili i mučili oko Smederevske Palanke, Velike Plane, Smedereva... Uvek imamo bezbroj 
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problema, ali smo se uvek borili da podignemo ovaj kraj Srbije i donekle smo uspeli. Očekivanja 
svakog stanovnika su velika, a deca će imati bolju i sigurniju budućnost - rekao je Vučić. 

Početak radova simbolično je obeleţen potpisivanjem kamena temeljca. 

Investicija je vredna više od 20 miliona evra, podrazumeva izgradnju postrojenja u industrijskoj zoni 
Guberaš, u kojem će postupno biti zaposleno između 700 i 1.000 radnika. 

Početak proizvodnje se očekuje tokom 2021. godine. U Smederevskoj Palanci, kompanija će izrađivati 
kako delove za tradicionalne automobile, ali i komponente za baterije, koje će pokretati automobile 
visoke tehnologije. 

 

VUĈIĆ: DRUGA ISPLATA MINIMALCA ZA MILION I PO LjUDI, BIĆE I TREĆE! 
 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Srbija u prvom kvartalu imala 837 miliona 
evra stranih direktnih investicija, više od svih ostalih u regionu. 

Ukazao je da se čulo i od korejsklih prijatelja da nisu krili da je postojala mogućnost da odu u druge 
zemlje, a da se drţava potrudila da dođu ovde. To je, prema njegovim rečima, planski rađeno od 2014. 

On je u tom kontekstu ukazao da je za privlačenje stranih investicija značajan timski rad republičkih i 
lokalnih vlasti. 

"Nije lako za lokalne samouprave, one bez poreza na imovinu i deo poreza na doprinos koje imaju 
nemaju mnogo prihoda. Bolje stoji u ovom trenutku drţava, nego lokalna samouprava, lokalne 
samouprave su konsolidovane, ali bolje stoji centralni deo u finansijskom smislu. Najvaţnije je da svi 
radimo kao tim, jer bez toga ne bi bilo rezultata", objasnio je on. 

Vučić je, nakon postavljanja kamena temeljca budućeg postrojenja kompanije "KyungshinCable" u 
Smederevskoj Palanci, upitan koliko truda treba da ova kompanija dođe u Srbiju, da li je to dokaz da 
moraju da se naprave dobri međudrţavni odnosi, kao i koliko je u tome vaţna saradnja sa lokalnim 
samoupravama, kazao da centralna drţava bolje stoji u centralnom smislu. 

"Prvo znate da je nama potrebno mnogo više vremena da mnogo više ulaţemo u mikro, mala i srednja 
preduzeća i zato je bilo vaţno da velike fabrike postavimo kao granične kamene, čvrste, temeljne, 
solidnu bazu za naslanjanje našeg privatnog sektora. Takve velike fabrike zapošljavaju veliki broj ljudi 
i čuvaju stanovništvo u tim mestima. To smo radili, tačkasto u Srbiji, od Vladičinog Hana, Lebana, do 
Pančeva, Kikinde", dodao je on. 

Vučić je istakao da se to pokazalo kao dobar recept i naglašava da ostaje da se ulaţe još više u privatni 
sektor. 

S tim u vezi najavio je drugu isplatu minimalca za 1.550.000 ljudi, a doćiće i treća, iako nije korona 
kriza trajala tri meseci. 
"Mislim da smo preduzeli veoma dobre i vaţne mere, da su ljudi zadovoljni. Ljudi kada dolaze ovde, 
dolaze novim putem", dodao je on. 
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Podsetio je da su građani ovog dela Srbije čekali šest decenija na novi put Velika Plana-Smederevska 
Palanka. 

Šest decenija, prema njegovim rečima, nije bilo velike investicije u Smederevskoj Palanci. 

"Strašno je vaţno da gradimo zajedno, borimo se, da ne budemo zadovoljni, već da se borimo za 
privlačenje novih investitora", naglasio je Vučić. 

VUĈIĆ: POMOGLI SMO INVESTICIJU I OBEZBEDILI POSAO ZA LjUDE 

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da drţava jeste finansijski pomogla investiciju 
juţnokorejeske kompanije u Smederevskoj Palanci, te da će se tako postupati i dalje, jer se time 
obezbeđuje posao za ljude, a u konretnom slučaju, i dolazak kompanije upravo u Srbiju, iako je bilo 
još nekoliko zemalja u konkurenciji. 

“Pomaţemo u visini do 50 odsto investicije, ali kombinujemo dva faktora - visinu investicije i broj 
zaposlenih. Pomogli smo sa nekoliko miliona evra investiciju, ponosni smo na to i nastavićemo to da 
radimo”, rekao je Vučić. 

Ne zna, kaţe, kolika će biti plata radnika u novoj fabrici, ali je primetio da će kompanija morati da se 
bori za radnike, jer je sve više fabrika koje dolaze. 

Pozvao se na primer Maksija, odnosno Deleza, gde su povećane plate, kada je i Lidl došao u Srbiju. 

“To je trţište. Kompanija će donositi odluku, a mi ćemo da pomaţemo radnicima uvećanjem 
minimalne zarade”, dodao je predsednik. 

Kako je rekao, 325.000 ljudi u Srbiji trenutno prima minimalac dvostruko uvećan u odnosu na pre 
nekoliko godina, sa oko 15.000 na današnjih 30.100. 

“Ako ekonosmki napredujemo ovom brzinom, a verujem da hocemo, još ćemo da uvećavamo 
minimalac. A, uveren sam da će ovde plata biti značajno iznad minimalne zarade”, rekao je Vučić. 

PROJEKAT SRBIJA 2025 NA SNAZI, ALI VELIKI PROJEKTI PRIORITET 

Prioritet su nam veliki projekti, kaţe predsednik Aleksandar Vučić i, na pitanja novinara, precizira da 
je projekat Srbija 2025 na snazi i realizacija njegovih ciljeva u toku. 

Vučić je, u Smederevskoj Palanci, upitan da li građani sela u toj opštini mogu da očekuju dalja 
ulaganja u putnu infrastrukturu, kao što je najavljeno kroz projekat Srbija 2025 rekao: 

"Moramo prvo da se bavimo velikim projektima, pa onda da krenemo na sve ostalo. Projekat i njegovi 
ciljevi ostaju. Tako ostaje i cilj da prosečna plata bude 900 evra". 

Nema, kaţe, problem s tim što se tome smeju oni koji su se hvalili za 1. 000 evra, koje su uzeli iz dţepa 
građana, a nisu dali. 

"Smejali su se za 100 evra, a građani će ovih dana dobiti 100 evra. Bolje da dobijete 100 evra nego da 
vam neko uništi fabrike, obeća 1.000 evra, a ustvari ih vam uzme", primetio je Vučić. 
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Ističe da je jedno od najvaţnijih ulaganje u putnu infrastrukturu, te najavio da će Velika Plana I Srbija 
profitirati I od puta Voţd Karađorđe. 

Istakao je da će još mnogo toga da se uradi na infrastrukturi tog kraja, te da je planirano da najveći 
deo novca ode na kanalizaciju i vodovod, ali pre svega i putnu infrastrukturu. 

Ukazao je da sada, kada se dođe putem Velika Plana-Smederevska Palanka, stiče se utisak da se 
prolazi kroz uređeno mesto nalik na zapadne zemlje. 

"Put je čist, nema rupa. Naravno, mora da bude još nešto urađeno u svim palanačkim selima i selima 
Velike Plane", rekao je on. 

Vučić je izrazio zadovoljstvo što ljudi umeju da poštuju što je urađeno. 

"Kyungshin Cables Europe" je deo "Kyungshingrupe", čija se postrojenja nalaze u brojnim drţavama 
širom sveta, a od 2018. godine započinje sa snaţnom ekspanzijom na evropsko trţište i fabrika u 
Smederevskoj Palanci predstavljaće čvorište za područje Evrope. 

Nemački kupac nastavlja sa proizvodnjom: Nađeno rešenje za fabriku sanitarnih uređaja “Gorenja” u Zaječaru 

B. PUZOVIĆ  

“Gorenje Home” uspešno je završilo pregovore sa nemaĉkim “ 
Emotionom” 

 “Gorenje Home” uspešno je završilo pregovore sa nemačkim “ Emotionom”, dugogodišnjim kupcem 
sanitarnih uređaja zaječarske fabrike, koji u junu počinje sopstvenu proizvodnju u tim pogonima u 
ovom gradu. Prema potpisanom ugovoru, “Emotion” će u Zaječaru iznajmljivati prostor od oko 7.000 
kvadratnih metara i nastaviti da proizvodi sanitarne uređaje iz asortimana “Gorenje Home”. U 
pogonima nove kompanije “Emotion Home Srbija”, biće zaposleno 80 radnika. 

“Emotion” je nemačka kompanija sa sedištem i proizvodnim pogonima u Bremenu. Proizvodi 
nameštaj i opremu za kupatila, koje prodaje širom Evrope i Mediterana. 

- Za nas je veoma značajno što smo uspešno i na vreme okončali pregovore o zakupu dela kapaciteta, 
tako da prekida u proizvodnji praktično neće biti – saopšteno je iz ““Gorenje Home”. - “Emotion” je 
kupac sa kojim dugo godina uspešno sarađujemo i sigurni smo da će u fabrici u Zaječaru naći 
kvalitetan kadar. Nastavljamo da traţimo rešenje za funkcionisanje preostalih oko 10.000 kvadratnih 
metara na lokaciji. Fabrika u Zaječaru duţe je poslovala sa ozbiljnim gubicima, iako smo u prethodnih 
devet godina u nju uloţili više od 10 miliona evra. 
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Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja ne reaguje na 
sindikalna upozorenja 
 
Piše: Z. Radovanović 

 
Radnici sa invaliditetom u drţavnim firmama i dalje bez plata 
Uprkos nedavnom javnom upozorenju rukovodstva Saveza samostalnih Sindikata 
Srbije (SSSS) u Kragujevcu da radnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba sa invaliditetom Grafopromet iz Kragujevca, zbog državne nebrige, 
nisu primili plate za prošli mesec, zaposleni u toj firmi, kao i više stotina radnika sa 
invaliditetom širom Srbije i dalje su bez aprilskih zarada. 
Ugroţena su im, smatraju u Grafoprometu, i radna mesta, pošto je, opet drţavnom nebrigom, 
doveden u pitanje i sam opstanak dţavnih preduzeća te vrste. 

Podsetimo da je predsednik SSSS-a u Kragujevcu Jugoslav Ristić, početkom sedmice ministru rada, 
zapošljavanja i socijalne politike Zoranu Đorđeviću poručio da 30 zaposlenih u Grafoprometu, od 
kojih su 18 osobe sa invaliditetom, nakon trideset godina postojanja ovog preduzeća, koje je 100 odsto 
u vlasništvu Republike Srbije, “nisu u mogućnosti da prehrane sebe i svoje porodice”. 

Iz Ministarsva rada Ristiću su istoga dana odgovorili da, zbog tehničkih problema, ne mogu da 
pročitaju njegovo pismo koje je ministru Đorđeviću poslao imejlom. Ristić je pismo ministru rada 
odmah ponovo poslao, takođe imejlom, ali u drugom formatu. Odgovora, međutim, nema. 

Lider kragujevačkih sindikalaca, naime, za naš list kaţe da mu se, od ponedeljka do danas, iz 
Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja više niko nije obratio, što je “nedopustivo”. 

Tim pre, ističe, što isti problem, pored Grafoprometa, u Srbiji ima još 15 preduzeća u drţavnom 
vlasništvu koja zapošljavaju invalidne radnike, koji takođe nisu primili plate za prošli mesec. 

– Problem jeste nastao kao posledica pandemije COVID 19 i prekida privrednih aktivnosti, kao i 
prekida rada drţavnih institucija, za koje Grafopromet radi, ali je posebno usloţen nebrigom drţave. 
Grafopromet nije dobio sredstva predviđena Programom ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, 
odnosno tri minimalne zarade za sve zaposlene, jer se ovaj program odnosi samo na privatna 
preduzeća, naveo je Ristić u pismu ministru Đorđeviću, uz napomenu da se u Srbiji 57 preduzeća bavi 
profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, od kojih su njih 16 u 
drţavnom vlasništvu, a koja, za razliku od privatnih, nisu obuhvaćena Programom ekonomskih mera 
Vlade Srbije za prevazilaţenje posledica epidemije COVID 19. 

– Da li to znači da ova preduzeća u drţavnom vlasništvu ne treba da postoje? Takvom odlukom Vlade, 
ovih 16 preduzeća isključeno je iz mogućnosti dobijanja povoljnih kredita. Posebno ovom stanju 
doprinose i milionski dugovi drţavnih institucija Grafoprometu za realizovane, a nenaplaćene 
poslove. Ovakav odnos drţave i njenih institucija prema Grafoprometu za radnike tog preduzeća moţe 
da predstavlja konačan znak da se opdustaje od postojanja preduzeća te vrste, konstatovao je 
kragujevački sindikalac u pismu ministru Đorđeviću, na koje (pismo) odgovor nije dobio. 
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On, međutim, od Ministartva za rad, zapošljavanje i socijaonu politiku i dalje zahteva i očekuje da 
odmah obezbedi novac za pomoć Graforpometu i ostalim domaćim firmama te vrste u drţavnom 
vlasništvu. 

Traţi i da nadleţni javno saopšte kakve su namere i planovi drţave sa tim preduzećima. 

Direktorka kragujevačkog Grafoprometa Ţaklina Stanković kaţe da ta firma apsolutno nije 
obuhvaćena Programom ekonomskih mera Vlade Srbije koji se odnosi na drţavnu pomoć domaćoj 
privredi ugroţenoj epidemijom COVOD19 kojim je, pored obezbeđenja tri minimalne zarade, 
predviđena i mogućnost dobijanja povoljnih kredita kod Fonda za razvoj i komercijalnih banaka, te 
odlaganje plaćanja poreza i doprinosa do početka naredne godine. 

– Nama je pomoć drţave više nego potrebna, pošto smo u vreme vanrednog stanja radili u 
smanjenom obimu, što se i te kako odrazilo na poslovanje preduzeća, negativno, naravno. I to toliko, 
da je ugoţena budućnost firme, a time i egzistencija zaposlenih, ističe Stanković, napominjući da su, 
koliko joj je poznato, u istoj situaciji i Šumadija DES iz Kragujevca, Magdi iz Kraljeva, Elmont iz Niša i 
druge drţavne firme koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. 

Direktor podneo krivičnu prijavu protiv radnika, pa mu zbog nje nije isplatio platu 

Nastavlja se pritisak na sindikalca u Ravnaji 
Piše: Lj. Bukvić 

 
U ĉetiri navrata u poslednje dve i po godine Milenko Simić je ostajao bez posla u fabrici 
kamenih agregata Ravnaja iz Malog Zvornika i sva ĉetiri puta Ministarstvo rada ga je 
zbog nezakonitog otkaza vraćalo na posao. 
 Sada se vodi kao da je zaposlen, ali mu je u januaru i februaru poslodavac isplatio zarade od nepunih 
13.000 dinara, dok za mart nije dobio ni dinar. 

„Svi radnici su dobili zarade za mart, meni nije isplaćeno ništa. I prethodna dva meseca dobijao sam 
četvrtinu plate, a kao obrazloţenje zbog čega dobijam samo toliko je to što sam udaljen sa posla zbog 
krivične prijave koju je navodno direktor podneo protiv mene“, kaţe za Danas Milenko Simić, bivši 
predsednik sindikata u ovoj fabrici koji je 2017. prvi put dobio otkaz zbog toga što se pobunio zbog 
loših uslova i malih zarada svojih kolega. 

Zbog borbe za prava radnika Simića je poslovodstvo Ravnaje, koju je 2011. privatizovala kompanija 
MBA Miljković nedavno uhapšenog biznismena Branka Miljkovića, u najmanju ruku „uzelo na zub“. 

Kada je Milenko otpušten, u nemilost poslovodstva pala je njegova supruga Danka, koja je u toj firmi 
od sredine osamdesetih radila na mestu laboranta. 

Narednih meseci, tokom jeseni 2017. nju su najpre prebacili na mesto čistačice, a potom i u 
kamenolom gde je tokom novembra i decembra te godine radila kao jedina ţena koja je rukama 
izbacivala kamenje, dok su mašine zaduţene za to bile isključene. 

Narednih nekoliko meseci diskriminacija Danke Simić u Ravnaji je nastavljena, a nakon niza tekstova 
u Danasu reagovala je i poverenica za rodnu ravnopravnost koja je u maju 2018. utvrdila da je u tom 
slučaju zaista došlo do diskriminacije Danke Simić i naloţila da se to ispravi. 
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Slučaj je stigao do svih medija, ali i do međunarodnih institucija koje se bave pravima radnika, ali je 
uprkos svemu Danka Simić juna 2018. u Ravnaji dobila otkaz. 

Milenkova priča sa Ravnajom i direktorom Aleksandrom Savanovićem se, međutim, nastavila i posle 
toga. On je nastavio da se ţali drţavnim institucijama svaki put kada bi ga otpustili, a sada je, kako 
kaţe, udaljen s posla zbog krivične prijave, koja, kako tvrdi, ne postoji. 

„Suspendovan sam sa posla zbog kako je obrazloţeno postojanja krivične prijave protiv mene. Sa 
advokatom sam proverio u OJT u Loznici i videli smo da takva prijava ne postoji“, napominje Simić. 

U rešenju o privremenom udaljenju sa posla iz novembra 2019. koje potpisuje Aleksandar Savanović, 
navodi se da se Milenko Simić „privremeno udaljuje sa rada, zbog započetog krivičnog gonjenja, a 
zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom“. 

U obrazloţenju ovog rešenja dalje se ističe da je direktor Ravnaje Aleksanadar Savanović prijavu 
podneo zbog toga što mu se kritičnom prilikom zaposleni Milenko Simić obratio rečima: „Šta to radite 
sa mojom ţenom, završila je na infuziji, hoćete da se šlogira, Vi vršite mobing nad mojom ţenom“ i 
„To nije dobro, udario si mi na porodicu, braniću je svim sredstvima“. 

Da li je krivična prijava podneta Danas nije saznao u OJT u Loznici, ali ni od direktora Savanovića, jer 
na nekoliko pitanja u vezi sa ovim iz Ravnaje nije stigao odgovor. 

Jedno od pitanja bilo je i da li je Aleksandar Savanović podneo krivičnu prijavu protiv Milenka 
Simića. Poslovodstvo Ravnaje pitali smo 15. maja i da li nam mogu objasniti zbog čega Simiću nije 
isplaćena zarada za mart, zbog čega je za januar i februar dobio samo četvrtinu zarade, kao i za razloge 
zbog kojih je Milenko svaki put bio udaljen sa posla. 

Milenko Simić kaţe da je sada u Ravnaji AD, firmi koja je osnovana još 1957. na platnom spisku osim 
njega ostao još samo jedan radnik i da je većina „prebačena“ u drugu firmu Ravnaja trade. Ova 
kompanija, u kojoj je direktor, prema podacima APR-a, takođe Aleksandar Savanović, osnovana je pre 
četiri godine i bavi se trgovinom na veliko građevinskim materijalima i sanitarnom opremom. 

Iako je polovinom marta u Ravnaji AD podneo ostavku na mesto direktora, on je i dalje upisan kao 
jedan od troje direktora u ovoj fabrici. 

I dok traje borba Milenka Simića, Branko Miljković, koji je pre devet godina kupio ovu fabriku, 
nedavno je uhapšen i to zbog napada na komunalnu policajku. 

Branko Miljković, jedan od najpoznatijih građevinskih preduzetnika na teritoriji Srbije, priveden je 
20. aprila zbog napada na sluţbeno lice, a i iz pritvora je pušten dve nedelje kasnije, 5. maja. 

Tuţilaštvo je pritvor Miljkoviću odredilo zbog mogućeg uticaja na svedoke, a na slobodu je pušten na 
zahtev odbrane. 

Branko Miljković je vlasnik MBA Miljković Merošina koja je 100 odsto vlasnik MBA RMN, ali je 
povezan sa još desetinom firmi u Srbiji. 

Tako je, prema podacima Bisnode od prošle godine indirektno bio povezan sa firmom Magistrala, koja 
je akcijski kapital, preduzećem Kruševacput, a uz njega se vezuju i firme Asfalt, kamenolom Kijevo, 
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Orbita komunikacije, Sremput, Bg-Termokot, MSM kompani, Ratko Mitrović-Montenegro, ali i 
preduzeće Jugoterm nekada iz Gnjilana, sada iz Merošine koje je u stečaju. 

Naš list je u nekoliko navrata pisao o lošem odnosu poslovodstva prema radnicima Ratko Mitrović 
Niskogradnja, koji su tokom leta 2017. radili rekonstrukciju glavnih beogradskih saobraćajnica, poput 
Ruzveltove i Slavije. 

Dnevni list Danas je januara prošle godine pisao o tome kako radnicima nije isplaćeno šest zarada i 
čak osam naknada za prevoz za 2018. godinu. Poslovodstvo i sam Miljković pravdali su se da novca 
nema, iako je u dvorištu firme dok su radnici štrajkovali ispred, bilo parkirano na desetine novih 
kamiona. 

Na osnovu prijava radnika, inspekcija rada je tada utvrdila da poslodavac kasni sa isplatama i ne 
postupa u skladu sa zakonom. 

 

РЗС: Регистровани број запослених 15. маја износио 2.196.372 

     

БЕОГРАД: Према најновијим подацима од 15. маја, Републички завод за статистику (РЗС) 
наводи да је регистровани број запослених износио 2.196.372, што је за 6.988 више у односу на 
стање 27. фебруара, што су последњи расположиви подаци пре увођења ванредног стања. 

У саопштењу се каже да је једини званични извор података за регистровану запосленост у 
Србији Истраживање о регистрованој запослености на основу базе података из Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статичког пословног регистра (СПР). 

РЗС као једини званични прозвођач статистике запослености наводи да је Анкета о радној 
снази једини званични извор података за укупну запосленост која укључује и неформалну 
запосленост, саопштила је ова државна установа поводом учесталих полемика у јавности на 
тему запослености у Србији. 

Поредећи концепте регистроване запослености и запослености из евиденција Пореске управе и 
ПИО фонда РЗС наводи да запосленост регистрована по ЦРОСО обухвата лица осигурана по 
основу запослења, обављања самосталних делатности, лица ангажована на привременим и 
повременим пословима, као и лица до 65 година старости осигурана по основу обављања 
пољопривредних делатности. 

Према најновијим подацима од 15. маја, РЗС наводи да је регистровани број запослених 
износио је 2.196.372, што је за 6.988 више у односу на стање 27. фебруара што су последњи 
расположиви подаци пре увођења ванредног стања. 

Наведени број није једнак броју запослених који остварују зараду, односно запослених за које 
послодавац подноси појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима јер 
се запосленима сматрају категорије лица која не остварају зараду, наводи РЗС. 
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Додаје се да су те категорије индивидуални пољопривредници, лица која обављају послове по 
основу уговора о делу, они који обављају самосталне делатности, власници привредних 
друштава и предузетничких радњи, који не остварују зараду већ профит као ни запослени на 
боловању преко 30 дана, породиљском одсуству, и одсуству ради неге детета. 

РЗС наводи да послодавац подноси ППП-ПД пријаву и за неке категорије лица које нису 
обухваћени методологијом регистроване запослености. 

То су лица која су радила део месеца, не и претпоследњег дана у месецу, када се према 
методологији регистроване запослености узима пресек стања из евиденције ЦРОСО, наводи 
РЗС и додаје да су таква лица су остварила право на зараду и налазе се у скупу запослених из 
Пореске управе, али не улазе у обухват регистроване запослености. 

РЗС оцењује да се у јавности спекулише подацима ПИО фонда о броју запослених за које су 
уплаћени доприноси за пензијског и инвалидско осигурање. 

Неопходно је имати у виду да се доприноси за ПИО не уплаћују за све запослене, јер постоје 
бројне олакшице за послодавце, додаје РЗС. 

Као пример наводи ослобађање плаћања доприноса за ПИО у пуном износу при запошљавање 
квалификованих новозапослених лица. 

Не може се на бази евиденције уплаћених доприноса за ПИО извести стање укупне регистоване 
запослености, односно промене у броју запослених у неком период, оцењује РЗС. 

Републички завод за статистику наводи да користећи међународне методологије и стандарде, 
производи податке који су званични и међународно упоредиви. 


