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Преполовљен број радника ангажованих на црно 

У првих девет месеци у раду без правног основа инспекција затекла 4.468 радника, 
а до краја године не очекује се више од 6.000 таквих случајева 

 
Од укупног броја запослених у Србији, сваки пети радник ангажован је на црно, а поред 
пољопривреде, највише их је још у туризму, угоститељству и грађевинарству. Управо је на 
градилиштима ситуација специфична, јер се процењује да 37 одсто ангажованих није уписано у 
легалне токове рада, док сваки трећи радник само повремено има посла, због чега се 
послодавцима ни не улази у процедуру пријаве, показала је недавна анализа НАЛЕД-а. 

Насупрот томе, држава редовно подсећа да се број затечених у раду на црно смањује из године 
у годину. Тако, рецимо, за разлику од прошле године, када је у таквом раду затечено 12.938 
радника, што је било за око четвртину мање у односу на 2018, од почетка ове године ситуација 
се знатно поправила. За првих девет месеци, у раду на црно инспектори су открили 4.468 
радника. 

Према подацима Инспектората за рад, сем овог смањења, приметан је и тренд умањења 
нерегистрованих субјеката, то јест фантомских фирми, а на сајту Министарства за рад објављен 
је и списак на којем се тренутно налази око 5.120 послодаваца код којих су приликом 
инспекцијских надзора затечени радници на фактичком раду, то јест на црно, и то у периоду од 
3. јануара 2019. до 21. октобра 2020. 

Реч је о предузећима која се, између осталог, баве угоститељством, трговином на мало, 
фризерским и козметичким услугама, одржавањем и поправком моторних возила, изградњом 
стамбених и нестамбених зграда... 

Стеван Ђуровић, директор Инспектората за рад, очекује да се број затечених у раду на црно до 
краја 2020. неће попети изнад 6.000. 

– Сваке године пронађемо 4.000 радника мање у раду без правног основа, а за претходне три и 
по године инспекторат је открио око 57.000 људи у таквом раду. После интервенције 
инспекције, око 47.000 њих засновало је стални радни однос, што је ипак велики успех – 
подсећа Ђуровић. 

Да мере за сузбијање сиве економије дају резултате, али да чак ни оне нису сасвим довољне да 
сузбију рад на црно, сматра Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца 
Србије. 

– Инспекција се стално хвали како је повећала број назора, али је истина да би требало да их 
буде још више. Држави би се исплатило, а тиме и послодавцима и представницима радника, да 
су контроле чешће, макар то изискивало и запошљавање већег броја инспектора, који ће 
редовније да обилазе послодавце у делатностима, као што су грађевинарство или 
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угоститељство – истиче Атанацковић и додаје да се Унија послодавца Србије залаже да се 
спречи рад на црно, јер то представља угрожавање већине послодавца који испуњавају своје 
обавезе према држави и радницима. 

Зато би, додаје он, било добро смањити обавезе привреде према држави и тиме стимулисати 
послодавце да њихови радници буду пријављени са пуним зарадама. 

– Неким послодавцима се изгледа не исплати да раде у складу са законом, због великих 
пореских оптерећења привреде, па им је у договору са радницима лакше да им исплаћују плате 
на руке. Ипак, сви ти непријављени радници нису на силу запослени код таквих послодаваца, 
већ у договору са њима. Решење за тај велики проблем треба тражити и у пооштреној казненој 
политици – сматра Атанацковић. 

Наводећи низ могућности за унапређење система сузбијања рада без правног основа, Марио 
Рељановић, научни сарадник Института за упоредно право, истиче да је у Закону о раду пре 
свега важно детаљно регулисати могућност радника који нису закључили уговор са 
послодавцем да се самостално обрате инспектору рада, ван места рада. 

– Ово је значајно јер радници најчешће не желе да се изјасне о свом статусу у току извођења 
инспекцијског надзора, у страху од одмазде послодавца. Сем тога, ако послодавац не испуни 
налог инспектора рада да запосли радника на црно, требало би увести посебне прекршајне 
казне за то. Такође, и ненајављене контроле инспектора рада морају бити правило код сумње 
на рад на црно, јер их свако најављивање обесмишљава – наводи Рељановић у препорукама за 
спречавање радне експлоатације. 

 

 

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila zahteve novoj vladi 
 
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) je danas uputila novom ministru prosvete Branku 
Ružiću zahtev za hitne pregovore o visini zarada zaposlenih u obrazovanju i nastavak pregovora o 
platnim razredima čija se primena očekuje 1. janura 2021. godine. 
 
Piše: Beta 

Ti zahtevi upućeni su i predsednici Vlade Srbije, Ani Brnabić, i ministrima finansija i lokalne 
samouprave, Siniši Malom i Mariji Obradović. 

„Kako bismo novog ministra prosvete uputili u prilike ili bolje reći u neprilike u prosvetnom sistemu 
koje nisu rešavane u prethodnim mandatima, USPRS počinje danas iz Čačka seriju konferencija za 
medije koji će se završiti 5. novembra u Beogradu ispred zgrade Vlade Srbije“, rekla je članica 
Predsedništva Unije Vesna Jerotrijević novinarima u Čačku. 

Član Presedništva Unije, Vladimir Adžić koji je i predsednik Sindikata obrazovanja Čačka, rekao je da 
očekuje da će nova-stara Vlada i resorno ministarstvo „shvatiti neophodnost socijalnog dijaloga“ 
kojeg, po njegovoj oceni, gotovo da nije ni bilo tokom rada prethodne vlade Ane Brnabić. 
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„Bez iskrenog i konstruktivnog socijalnog dijaloga, nema rešenja za naša potraživanja. Dugovanja 
prema zaposlenima u prosveti se nagomilavaju i godinama ne rešavaju“ rekao je Adžić. 

On je dodao da Unija „dosledna i spremna za dogovor, ali ne i za dalja ponižavanja prosvetnih 
radnika“. 

Adžić je podsetio Vladu da Unija ima s njom sporazum iz 2015. godine i da se on mora ispuniti, ao i da 
već pet godina nema platnih razreda koji su prosvetnim radnicima obećani u januaru 2016. godine. 

„Zato mi predlažemo izmenu koeficijenta. Najavljeni minimalac od 1. januara 2021. godine iznosiće 
32.126 dinara što je 6,6 odsto više od prošlogodišnjeg minimalca. Budući da se Unija već 21 godinu 
zalaže za odnos jedan prema tri, odnosno minimalac prema plati nastavnika, očekujemo značajno 
povećanje zarada u našem sistemu da bismo došli do željenog odnosa u narednom periodu“, rekao je 
Adžić. 

Dodao je da Unija traži i korigovanje koeficijenata pomoćnom osoblju u prosveti jer po postojećim 
koeficijentima njihove plate dopunjuju se do minimalca, „a to je nažalost i osnovica za penziju. 
Umesto koeficijenta 6,30 adekvatan koeficijent bi bio 9,30“, rekao je Adžić. 

 

POSAO NAŠLO 45.000 LJUDI Za poslednja tri meseca do plate najviše 
dolazili u Beogradu i Vojvodini 

Tanjug 

Broj zaposlenih u Srbiji u trećem kvartalu ove godine iznosio je 2.224.842 ljudi, što je za 44.422 ili 
dva odsto više u odnosu na isti kvartal prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. 

Najviše je bilo zaposlenih u radnom odnosu, 2.092.398, van radnog odnosa 66.906, dok je broj 
registrovanih individualnih poljoprivrednika iznosio 65.538. 

Kako je objavio RZS, zapošljavanje je prvenstveno beleženo u kategoriji zaposlenosti u radnom 
odnosu, gde je rast bio 2,8 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. 

Najveći rast zaposlenosti se i dalje beleži u Beogradu i Vojvodini. 

Kada je reč o sektorima delatnosti, najviše novih radnika je zaposleno u preradjivačkoj industriji, 
zatim graĎevinarstvu, pa trgovini, popravci motornih vozila, informisanju i komunikacijama te 
saobraćaju. 
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Republički zavod za statistiku: U Srbiji porastao broj zaposlenih 
 
 
AUTOR: 
Beta 

U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine bilo 2,22 miliona zaposlenih, što je za 44.422 
zaposlenih, odnosno za dva odsto, više nego u isto vreme prošle godine. 

Republički zavod za statistiku je danas objavio da je najviše bilo zaposlenih u radnom odnosu - 2,09 
miliona, van radnog odnosa 66.906, a registrovanih individualnih poljoprivrednika je bilo 65.538. 

Zapošljavanja je prvenstveno evidentirano u kategoriji zaposlenosti u radnom odnosu, gde je rast bio 
2,8 odsto (57.857) u odnosu na isti kvartal 2019. godine. 

Rast zaposlenosti je bio najveći u Beogradu i Vojvodini. 

Delatnosti s najvećim povećanjem zaposlenosti su preraĎivačka industrija (rast od 14.513 lica), 
gradjevinarstvo (9.727), trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (9.025), informisanje i 
komunikacije (6.643) i saobraćaj i skladištenje (rast od 4.419 lica). 
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