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Minimalac sanja 200.000 radnika!
J. Ž. SKENDERIJA
U Srbiji mnogo zaposlenih ne prima čak ni najniži zagarantovani iznos. Zbog nepostojanja
adekvatne kazne, poslodavci uspevaju da zaobiĎu zakon
VIŠE od 200.000 zaposlenih u Srbiji svakog meseca zaradi manje od najniţe zagarantovane sume.
Zvanični podaci govore da je na listi radnika sa minimalcem 400.000 ljudi - mnogi poslodavci,
meĎutim, ne poštuju zakon i polovini ne isplaćuju ni ono što im zakon garantuje. Vlasnici firmi se
pravdaju lošom ekonomskom situacijom, a sindikati u situaciji kada su im suprotstavljeni poslodavci
i ministarstva rada i finansija, teško mogu da se izbore za bilo kakvo povećanje.
Radniku trenutno po radnom satu pripada 121 dinar, radnički predstavnici traţe 140, dok drugi ţele
da ostane na istom. Aleksandar Vulin, ministar za rad, naglašava da niko u Srbiji ne moţe i ne treba
da radi za platu ispod minimalca, meĎutim, to često nije slučaj.
Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, smatra da se ništa neće i ne
moţe promeniti dok se ne uvedu rigoroznije sankcije za vlasnike firmi koji neredovno isplaćuju
zarade ili ne poštuju zagarantovani iznos.
- U ovoj oblasti se godinama ništa značajno ne dešava - kaţe Mihajlović. - Inspekcija rada kontroliše
poslodavce, ali uglavnom se to tiče prijavljivanja radnika. Zaposleni, meĎutim, često primaju deo
novca na ruke, što se ne pojavljuje u obračunu i tako izbegavaju poreze i doprinose. Najgora
situacija je u trgovini i graĎevini. To je potpuno siva zona. Dosta je uraĎeno na prijavljivanju
radnika, ali plate su i dalje veliki problem. Drţava nije našla sistem kako bi to regulisala, a i radnici
nisu slobodni da prijave vlasnike, jer se boje da će izgubiti i kakav-takav posao.
NAJBLIŢI SMO BUGARIMANajniţu minimalnu platu u Evropskoj uniji ima Bugarska u iznosu od 184
evra, dok najviša iznosi 1.923 evra, ili skoro 11 puta više, a dobijaju je radnici u Luksemburgu,
pokazuju podaci Eurostata. Zemlje EU prema visini minimalnih plata podeljene su u tri grupe. U
prvoj grupi, gde je minimalna plata ispod 500 evra, osim Bugarske, nalaze se zemlje u istočnoj
Evropi i Hrvatska. U drugoj su, sa najniţom platom od 500 do 1.000 evra, Slovenija i zemlje juţne
Evrope, dok su Nemačka, Velika Britanija, Francuska, nordijske zemlje i zemlje Beneluksa u grupi
sa minimalcem većim od 1.000 evra.
Sindikalci su pesimisti i ne veruju da će poslodavci, koji uglavnom nikada nisu za povećanje
minimalnih zarada, početi da poštuju ovaj dokument.
Ivica Cvetanović iz Konfederacije slobodnih sindikata objašnjava da bi najniţi garantovani iznos
trebalo da bude 70 odsto od prosečne zarade, ali je svestan da drţava to ne bi mogla da podnese.
- Najvaţnije je da poslodavci poštuju zakon i da se minimalac isplaćuje samo za najjednostavniji
rad - kaţe Cvetanović. - Praksa u Srbiji je, naţalost, drugačija. Poslodavce niko ne kontroliše i oni
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svaki rad plaćaju kao najprostiji. Trebalo bi pojačati inspekcijski nadzor i uvesti red u ovoj oblasti.
Tako bismo znali koji rad se koliko plaća. Poenta je da minimalac bude samo izuzetak, a ne pravilo.
I MALO - MNOGO
Na neto zaradu od 21.000 poslodavac drţavi plaća još 12.000 za porez, odnosno ukupno za jednog
radnika mora mesečno da izdvoji najmanje 33.000 dinara, što je previše za stanje u kojem je
trenutno privreda Srbije. Jedino u čemu su saglasni sindikati i poslodavci je predlog da drţava
ukine ili bar smanji porez na minimalnu zaradu, kako bi se olakšalo poslodavcima.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566657-NIS-je-najbolja-srpska-firma

NIS je najbolja srpska firma
Lista najvećih 500 centralnoevropskih kompanija: Na spisku od srpskih firmi NIS, JP EPS,
"Telekom", "Dunav"... Naš naftni gigant na 63. mestu, a EPS na 88.
NIS na 34. mestu meĎu energetskim kompanijama
NA tradicionalnoj rang-listi revizorsko-konsultantske kuće "Dilojt" "Top 500 kompanija u centralnoj
Evropi" za 2015. godinu, na osnovu ostvarenih prihoda u prethodnoj godini nalazi se šest kompanija
iz Srbije u odnosu na 10 iz prošlogodišnje liste.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566668-Radnici-u-Srbiji-primaju-najnizi-minimalac

NA ZAČELJU U REGIONURadnici u Srbiji primaju najniži
minimalac!
Tanjug
Srbija se po visini minimalne mesečne zarade koja iznosi blizu 180 evra nalazi na samom
začelju u regionu, a niži minimalac jedino primaju radnici u Makedoniji i Albaniji
BEOGRAD - Srbija se po visini minimalne mesečne zarade koja iznosi blizu 180 evra nalazi na samom
začelju u regionu, a niţi minimalac jedino primaju radnici u Makedoniji i Albaniji, upozorili su
danas predstavnici sindikata i poslovnih udruţenja.
U prilog tome navode da je minimalac u Srbiji duplo niţi od iznosa minimalca u Hrvatskoj, gde je
najniţa naknada za rad utvrĎena u iznosu od 396 evra.
Vlada Srbije poslednji put je donela odluku o visini cene rada prošle godine u septembru, kada je
odlučeno da cena rada po satu u 2015. godini iznosi 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje.
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Prethodno minimalna cena rada u Srbiji nije bila povećavana od 2012. godine i iznosila je 115
dinara.
To praktično znači da je ove godine minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosila najmanje
28.430 dinara bruto, a oko 21.000 neto. Sindikati upozoravaju da se ona mora povećati, jer spada u
red najniţih primanja u regionu-svega 174 evra, a iza nas su jedino Makedonija sa 131evro i
Albanija sa minimalnom zaradom od 149 evra.
U BiH minimalna zarada iznosi 191 evro, Crnoj Gori 193 evra, Hrvatskoj 396 evra, a u Sloveniji čak
791evra.
U Bugarskoj, koja je članica EU, minimalac iznosi 184 evra.
Kada je reč o poreĎenju sa nekim razvijenim evropskim zemljama, u Nemačkoj je minimalna
zarada 1.473 evra, Holandiji 1.502 evra, Luksemburgu 1.923 evra...
Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije Ljubiša Nestorović precizirao je da oko
20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu u preduzećima, ali da, sveukupno gledano, oko
150.000 radnika u Srbiji "radi u okvirima minimalne zarade".
On je pojasnio da 20.000 ljudi prima minimalnu zaradu u preduzećima gde postoje pravilnici o radu
i kolektivni ugovori, da oko 50.000 njih prima više od minimalne zarade, a da im se doprinosi
uplaćjuju na minimalac, što kako je kazao, šteti i Fondu PIO i zdravstva, a posebno radniku kome
će sutra kada ode u penziju primanja biti značajno manja zbog toga.
Procenjuje se, kaţe, da oko 70.000 ljudi isključivo prima minimalnu zaradu i oni uglavnom rade po
kaficihima i buticima, prodavnicama...
Kako je kazao, Srbija nedvosmisleno po najniţim primanjima zaostaje kako za regionom, tako i za
evropskim zemljama.
"Primera radi, cena po radnom satu u Nemačkoj je osam evra, kod nas jedan evro... Tačno je da je
Nemačka daleko ispred nas i spada u jednu od najačih ekonomija, ali da li je zaista nemački radnik
toliko puta bolji od našeg, siguran sam da nije", ukazuje Nestorović.
TakoĎe ukazuje i da zabrinjava to što se u mnogim oblastima ne poštuje ni minimalna cena rada
koja je garantovana zakonom, pa se u nekim firmama u oblasti graĎevine i metalskoj industriji
radnicima isplacuju plate od svega 17.000 ili 18.000.
Zato se, kako je kazao, sindikati zalaţu za to da se minimalna cena rada poveća na 143,5 dinara po
satu, ali se tome protive predstavnici poslodavaca koji smatraju da se za to još nisu stekli uslovi u
privredi.
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Radna grupa bi do kraja nedelje trebalo da razmotri predloge svih članova Socijalno-ekonomskog
saveta, a odluka o visini minimalne cene rada trebalo bi da "padne" u ponedeljak, 14. septembra,
dodao je.
Ukoliko se čclanovi SES-a tada ne dogovore, konačnu odluku doneće Vlada Srbije.
I predstavnici sindikata čiji članovi ne učetvuju u radu SES-a ukazuju da se minimalac u Srbiji mora
povećati.
"Saopšteno je da je industrijska proizvodnja u junu veća za 13 odsto u odnosu na jun prošle godine.
To je dobro, ali je onda valjda i logično da i radnici koji su najviše doprineli ekonomskom rastu,
dobiju barem minimum kroz povećanje minimalne zarade", kaţe predsednica ASNS Ranka Savić
Tanjugu.
Savić ukazuje da je problem u Srbiji visoka stopa poreza i doprinosa, velika opterećenja privrede
kroz raznorazne takse i namete, usporene reforme, sigurnost plasmana kapitala...
Podaci ASNS pokazuju da minimalnu zaradu u Srbiji prima 35.000 radnika.
"Oni porimaju svega 21.000 dinara, neretko od toga ţive četvoročlane porodice, a veliki broj
radnika prima i manje od minimalne zarade, izmeĎu 15.000-16.000 dinara i to se dešava i pored
zakonske odredbe da radnik ne sme da prima manje od minimalne zarade", rekla je Savić.
Konsultant Mreţe za poslovnu podršku Dragoljub Rajić mišljenja je da je osnovni faktor niskih
zarada mali prihodi firmi, koji su značajno niţi nego u drugim zemljama.
"Firme ovde nemaju prihode i ne mogu da naplate svoja potraţivanja po 140-150 dana. Pored svega
toga, u zadnjih nekoliko godina imamo stalni pad kupovne moći, sve se manje robe i usluga proda i
prihodi su manji", rekao je Rajić Tanjugu.
Firme u Srbiji, osim što imaju prevelike rashode za sirovine i repromaterijale, imaju i velike
rashode za zarade i doprinose, odnosno birokratski troškovi poslovanja su visoki.
"To iscrpljuje firme i izvlači novac iz njih i onda su zaposleni u njima ţrtve tog sistema", kaţe Rajić.
On je ukazao i da svega 30 do 40 odsto zaposlenih u Srbiji ima zaradu iznad 350 do 400 evra koja se
smatra prosečnom, pa smo i po tome, ne samo po visini minimalca na evropskom dnu.
"Naši obrazovani i visoko- kvalifikovani ljudi su potcenjeni u odnosu na Evropu, i plaćeni su 10 do 12
puta manje nego u Nemačkoj ili četiri do pet puta manje u odnosu na Sloveniju", ukazao je Rajić.
Osvrćući se na to da sindikati ukazuju da radnici u nekim sektorima rade i za platu koja je niţa od
minimalca, on je rekao da taj problem postoji i u kineskim radnjama u Srbiji, u kojima radnici
dobijaju svega 10.000 do 12. 000 dinara mesečno.
"To je takoĎe protivzakonito, a niko im ne staje na put", kategoričan je Rajić.
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Minimalac bi, kako kaţe, nedvosmisleno trebalo da bude neoporeziv.
"To u Srbiji nije slučaj pa se minimalna zarade koja je zaista veoma niska, još i oporezuje",
zaključio je Rajić.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589753/Firme-iz-Nemacke-Italije-i-Francuske-sire-saradnju-u-Srbiji

Firme iz Nemačke, Italije i Francuske šire saradnju
u Srbiji
Tanjug
U Beogradu je odrţan "Spid- biznis miting", na kome su učestvovali predstavnici 80 kompanija iz
Nemačke, Italije i Francuske, koje posluju u Srbiji, sa ciljem da se proširi mreţa poslovnih
kontakata i uspostave veze za buduću privrednu saradnju na domaćem trţištu.
Skup su zajednički organizovali Francusko-srpska privredna komora, Nemačko-srpsko privredno
udruţenje i Komora italijansko-srpskih privrednika, na kome su predstavnici kompanija imali priliku
da kroz koncept desetominutnih razgovora, prošire mreţu poslovnih kontakata i pronaĎu
potencijalne partnere.
Generalni direktor Fracusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić podsetila je da je ovo već sedmi
"Spid biznis miting", koju je ta privredna asocijacija organizovala u protekle tri godine, sa ciljem da
se članovi te asocijacije umreţe, što oni i ţele.
"Svi naši članovi ţele da se susretnu sa što više ljudi. To je optimalni model sastanaka, jer u 10
minuta uspostavite prvi kontakt koji vam prosto daje ideju da li imate neku mogućnost za saradnju
sa osobom koja je naspram vas", objasnila je Ivanićeva.

Sanja Ivanić
U protekle tri godine, koliko se organizuju ovakvi sastanci, bilo je poprilično uspeha i zadovoljstva
meĎu učesnicima ovakvih skupova, kazala je Ivanićeva.
Ona je najavila sledeći "Biznis miting", 27. oktobra u Novom Sadu, koji će biti organizovan u
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saradnji sa Francusko-rumunskom i Francusko-maĎarskom privrednom komorom, ocenjujući da se
od tog skupa očekuje jačanje regionalne saradnje.
Predsednik Nemačko-srpskog privrednog udruţenja Ronald Zeliger rekao je Tanjugu da privredne
komore Italije, Nemačke i Francuske odrţavaju današnji "Spid biznis miting" sa ciljem da olakšaju
poslovne kontakte izmeĎu članica, ali i svih drugih kompanija koje su zainteresovane za njihove
usluge.
Ronald Zeliger
"Mi to radimo već treću godinu i vrlo smo uspešni u tome", rekao je Zeliger, koji je i generalni
direktor "Hemofarma".
Zeliger je ocenio da na tim skupovima kompanije pokazuju zaintersovanost da u tome učestvuju, a
rezlultati nisu izostali.
Oliver Lepori
Generalni sekretar Italijansko-srpske privredne komore Oliver Lepori rekao je Tanjugu da ta
privredna asocijacija meĎu članicama ima najviše proizvodnih preduzeća i na proteklim sastancima
ove vrste oni su bili veoma zadovoljni uspostavljenim kontaktima i saradnjom.
Lepori je obelodanio da je pokrenuta inicijativa za stvaranje asocijacije evropskih komora u Srbiji,
na kojoj se već duţe radi.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589714/Vujovic-Odobrenje-za-vece-plate-moguce-sredinom-decembra

Vujović: Odobrenje za veće plate moguće sredinom
decembra
Tanjug
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će, ukoliko prilikom sledeće revizije Misije MMF
doĎe do dogovora o povećanju plata i penzija, odluka o tome biti doneta odmah, a finalno
odobrenje će sačekati sednicu Savet direktora MMF polovinom decembra.
- Odluke se donose čim se mi dogovorimo sa MMF-om, a to bi trebalo da bude početkom novembra.
Finalno odobravanje će biti na Savetu direktora Fonda polovnom decembra - rekao je Vujović.
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Ministar je podsetio da je Vlada Srbije traţila povećanje prilikom druge posete MMF-a u avgustu, te
da su predstavnici MMF-a taj predlog paţljivo saslušali.
Ukoliko fiskalni prostor to dozvoli, povećanje će, ističe on, značiti da će oko 1,1 milion penzionera
i oko 100.000 zaposlenih u javnom sektoru "imati veća primanja nego ikad, jer njima primanja nisu
ni smanjivana".
Upitan u kom procentu bi plate i penzije mogle da budu veće, da li jedan ili dva odsto, on je rekao
da će procenat opredeliti upravo fiskalni prostor.
- Moţemo da povećamo primanja onoliko koliko je moguće a da pritom ne dovedemo u pitanje
strukturne ciljeve i smanjivanje deficita budţeta. Moramo da pokaţemo da ćemo moći da
podnesemo trošak povećanja, a da ne skliznemo s puta ka smanjivanju deficita - naveo je Vujović.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589681/Vlasnik-staklare-nije-platio-dug-fabrika-ce-pokusati-da-sama-izmiridugovanja

Vlasnik staklare nije platio dug, fabrika će pokušati
da sama izmiri dugovanja
Beta
Srpska fabrika stakla u Paraćinu će pokušati da plati deo duga za struju i gas iz sopstvenih sredstava
jer vlasnik ni do danas, kada ističe rok dogovoren sa predstavnicima vlade, nije izmirio obaveze za
energente, izjavio je predsednik Samostalnog sindikata Staklare Ţivojin Matejić.
Sindikati su pozvali većinskog vlasnika bugarski konzorcijum "Glas industri" da izmiri dugovanja za
struju i gas, kako je dogovoreno na sastanku u Vladi Srbije krajem avgusta. Tada je odloţeno
najavljeno isključenje električne energije Staklari za 1. septembar.

- Radnici hoće da rade i da primaju plate, a vlasnik treba da izmiruje svoje obaveze. Svako mora
da poštuje zakone i da plaća račune. Stav sindikata je da dug mora da se plati - rekao je Matejić.
Matejić je kazao da su on i sindikati zahvalni drţavi za sve što je uradila za fabriku i što je imala
razumevanja za probleme Staklare.
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- Svaka čast Vladi Srbije jer su uradili mnogo za nas. Ako to sada neko zloupotrebi, onda treba
drţava da kazni one koji su krivi, ali ne i radnike koji ţive od svoje plate - rekao je Matejić.
On je dodao da radnici nisu primili prvi deo zarada za avgust.
- Radnici ćute jer su svesni situacije, ali pitanje koliko će moći da izdrţe - kazao je Matejić.
Cvetan Vasilev, vlasnik bugarske korporacije "Glas industri" je od 2012. godine u Staklaru uloţio 118
miliona dinara.
Račun Staklare blokiran je od novembra prošle godine. Staklara za struju i gas duguje 950 miliona
dinara.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589667/Mihajlovic-Zahvaljujuci-investicijama-zaposleno-9000-ljudi

Mihajlović: Zahvaljujući investicijama zaposleno
9.000 ljudi
Tanjug
Zahvaljujući novim investicijama u prethodnih godinu i po dana, u Srbiji je otvoreno 9.000 novih
radnih mesta, izjavila je danas potpredsednica vlade, ministarka graĎevine, saobraćaja i
infrastrukture Zorana Mihajlović.
Ona je poručila da će vlada nastaviti da unapredjuje ambijent za investiranje.
Mihajlović je nakon otvaranja fabrike stiropora u Šimanovcima slovenačke kompanije JUB, rekla da
će zahvaljujući tim investicijama u naredom periodu biti zaposleno najmanje 13.000 ljudi.
"Za Vladu Srbije je veoma značajno da se otvaraju nova radna mesta", rekla je Mihajlović
novinarima, ističući da su zato veoma vaţne kompanije poput slovenačkog JUB-a, koje otvaraju
fabrike.
Mihajlović je naglasila je to dokaz da postoje dobri uslovi za investicije u Srbiji.
"Vlada Srbije je u prethodnih godinu ipo dana učinila sve da stvori povoljniji ambijent za
investiranje", rekla je ona podsetivši da je krajem prošle godine usvojen veoma vaţan zakon o
planiranju i izgradnji.
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Ona je kazala da je promenjen odnos potencijalnih investitora koji su zainteresovani za ulaganja i
vlade.
Mihajlović je poručila da je cilj da se gradjevinarstvo podigne na mnogo viši nivo i da ima veći udeo
u bruto domaćem proizvodu zemlje.
Mihajlović je rekla da će se u narednom periodu više voditi računa o kvalitetu gradjevinskog
materijala koji se koristi, o ekologiji i unapredjivanju energetske efikasnosti.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/589598/Kovacevic-Cena-struje-nije-realnajer-odredjuje-standard

Kovačević: Cena struje nije realna,jer odredjuje
standard
Tanjug
Trenuta cena električne energije nije realna, a vlada će nastaviti da se opire pritiscima za
poskupljenje, jer ta cena odredjuje standard gradjana koji je već nizak, izjavio je predsednik
Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije Branko Kovačević.
- Mislim da vlada nema nameru da povećava cenu struje", rekao je Kovačević na marginama skupa
"Tehnologija, kultura i razvoj - koji se odrţava na Paliću.
Sa stručne strane, po njegovom vidjenju, svaka proizvodnja košta, a trenutna cena električne
energije sa tog aspekta nije realna, odnosno proizvod nije profitabilan.
Kovačević je istakao su hrana i struja u Srbiji, jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope, socijalna
kategorija, odnosno nešto što odredjuje standard koji je već nizak.
Sa druge strane, kako je rekao, liberalizacijom trţišta razne kompanije ţele da konkurišu EPS-u kao
nacionalnoj kompaniji, a samim tim ţele da se iznivelišu cene kako bi i oni imali neku šansu i "sada
je to jedna igra".
"Inostrani faktor, da kaţem uslovno, Medjunarodni monetarni fond, Svetska banka i razni investitori
bi ţeleli da cena ovde bude ista kao u Evropskoj uniji da bi njihove kompanije bile konkurentne. Sa
druge strane, mi imamo svoj lični problem nezaposlenosti, niskog standarda i struja defakto
definiše standard gradjana, kao i hrana", istakao je Kovačević.
On veruje da će nakon poslednjeg poskupljenja Vlada Srbije nastaviti da se opire tim pritiscima.
Kovačević je podsetio da je Agencija za energetiku ta koja na kraju definiše cenu struje.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_produzetka_zabrane_zaposljavanja_.4.html?news_id=307749

Od 1. januara sledeće godine prestaje sa važenjem vladina odluka

Bez produžetka zabrane zapošljavanja
Bošnjak: Nemogućnost zapošljavanja dovodila do poteškoća u pruţanju usluga graĎanima i privredi,
do izostanka investicija i modernizacije rada
AUTOR: B. CVEJIĆ
Beograd - Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koju je Vlada Srbije usvojila
krajem 2013. ističe 31. decembra ove godine i izgleda da neće biti produţen njen "rok vaţenja",
odnosno drţavni organi neće imati zvaničnu prepreku za zapošljavanje novih kadrova.
Na pitanje Danasa da li zabrana prestaje da vaţi od 1. januara ili će moţda biti
produţena, u Ministarstvu finansija poručuju da je to pitanje za Ministarstvo drţavne uprave i
lokalne samouprave Kori Udovički, u kojem navode za naš list da je predviĎeno ukidanje formalne
zabrane.
Ivan Bošnjak, drţavni sekretar u Ministarstvu drţavne uprave i lokalne samouprave,
objašnjava za Danas da je donošenjem Zakona o načinu odreĎivanja maksimalnog broja zaposlenih
predviĎeno ukidanje formalne zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, u okviru Zakona o
budţetskom sistemu.
- Očekujemo relaksiranije zapošljavanje preko potrebnih kadrova u svim onim, a pre
svega racionalnim jedinicima lokalne samouprave, čiji nedostatak je kočio normalno funkcionisanje
lokalnih samouprava. U svim dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima gradova i opština, a
naročito u okviru Karavana po okruzima, koje Ministarstvo sprovodi od početka ovog saziva, jedna
od najčešćih ţalbi bila je upravo ova tema - navodi Bošnjak.
Prema njegovim rečima, nemogućnost zapošljavanja vaspitačica, protivgradnih
strelaca, gerontoloških sestara, ali i stručnjaka iz oblasti pravne i ekonomske struke, do
graĎevinskih i komunalnih inspektora, kao i ključnih kadrova koji bi pratili evropske integracije,
dovodila je do velikih poteškoća u pruţanju usluga graĎanima i privredi, izostanka investicija i
modernizacije rada.
- Redovnim dijalogom sa lokalnim samoupravama došlo se do nelinearnog rešenja gde
će se istovremeno prepoznati efikasnost, ali i pruţiti i neophodna pomoć onima koji su u
prethodnom periodu zatekli viškove u jedinicima lokalne samouprave. Očekujemo da i rukovodioci
budu dovoljno odgovorni kada planiraju budţete, strukturu kojom upravljaju i zaposlene kojim će
realizovati postavljene ciljeve - ocenjuje Bošnjak.
Vlada Srbije je početkom decembra 2013. donela Zakon o izmenama i dopunama
Zakona o budţetskom sistemu kojim se predviĎa da je do 31. decembra 2015. u primeni zabrana
zapošljavanja u javnom sektoru, kao i zabrana dodatnog radnog angaţovanja lica iznad deset odsto
u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodreĎeno vreme.
PredviĎeni su ujedno i izuzeci od zabrane koji su mogući samo uz saglasnost posebno
formiranog i privremenog tela Vlade Srbije - Komisije za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja
i dodatna radna angaţovanja kod korisnika javnih sredstava. Doneta je i posebna uredba kojom se
reguliše kako se traţi saglasnost za nova zapošljavanja pored zabrane, a kojom je propisana i
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obaveza objavljivanja zaključaka o davanju saglasnosti na internet stranici Vlade Srbije, što nije
bilo poštovano.
Putem Zakona o informacijama od javnog značaja, list Danas je mesecima pokušavao
da dobije od nadleţnih institucija i Vlade Srbije podatak o tome koliko je napravljeno izuzetaka od
zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, odnosno koliki je broj novozaposlenih od usvajanja takve
zabrane. Pošto smo naišli na ćutanje institucija, Ministarstvo finansija je poverenik za informacije
od javnog značaja dva puta kaznio u ukupnom iznosu od 200.000 dinara.
Krenuvši "peške" od ministarstva do ministarstva, meĎutim, došli smo do podatka da je
samo tokom prošle godine vladina Komisija dala oko 13.500 odobrenja za nova zapošljavanja u
javnom sektoru uprkos vaţećoj zabrani - 7.218 na neodreĎeno i odreĎeno i 6.212 po ugovorima.
Najviše odobrenja u 2014. beleţi se u Ministarstvu unutrašnjih poslova - čak 2.960 i Ministarstvu
zdravlja koje je "zaposlilo" 2.104 osobe.
Čekajući odgovor Upravnog suda
Novinar Danasa i potpisnik ovih redova podneo je krajem marta tuţbu Upravnom sudu
zbog toga što Vlada Srbije, odnosno njena Komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja,
nije dostavila odgovore našem listu o tome koliko je novih ljudi zaposleno u javom sektoru prošle
godine uprkos zabrani zapošljavanja do 2016. godine. Vlada Srbije nije odgovorila na dva zahteva
za pristup informacijama od javnog značaja, koje smo uputili 22. oktobra prošle i 10. februara ove
godine. Do danas nije stigao nikakav odgovor iz tog suda.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dug_za_sedam_godina_dostigao_skoro_20_miliona_dinara_.4.html?news_id=
307748

Javno komunalno preduzeće "Komunalac" iz Lučana od fabrike "Milan Blagojević - Namenska" ne
može da naplati račun za vodu

Dug za sedam godina dostigao skoro 20 miliona
dinara
* UtvrĎena dnevna potrošnja vode u Namenskoj je izmeĎu 300 i 400 kubika, što je nekoliko puta
više nego što je fabrici naplaćivano za čitav mesec, tvrde u "Komunalcu"
AUTOR: G. VLAOVIĆ
Beograd - Umesto da plate račun u iznosu od 19,8 miliona dinara za utrošenu vodu koji
smo im poslali u petak, 4. septembra, nadleţni u fabrici "Milan Blagojević - Namenska" u Lučanima
su nam prekjuče poslali prigovor u kome kategorički ističu da račun ne ţele da plate - kaţe za
Danas Milomir Bešević, vršilac duţnosti direktora javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" u
Lučanima.
On objašnjava da je iznos sa računa nastao tokom perioda od juna 2008. do maja
2015. godine, kada je, kako tvrdi, bivši direktor "Komunalca" Rade Milutinović usmeno naredio da
se Namenskoj računi za vodu ne obračunavaju po utrošku koji je zabeleţio vodomer, već paušalno u
iznosu od 80 kubnih metara vode mesečno, iako je stvarna potrošnja fabrike bila daleko veća. Prva
očitavanja vodomera, koja su obavljena nakon Beševićevog dolaska na čelo "Komunalca", kako
tvrde u tom preduzeću, pokazala su da je utvrĎena dnevna potrošnja vode izmeĎu 300 i 400 kubika,
dakle, nekoliko puta više nego što je fabrici naplaćivano za čitav mesec. Konačan bilans jeste da je
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Namenskoj do početka juna ove godine ukupno naplaćeno svega 6.720 kubika, a da je stvarna
potrošnja iznosila više od 170.000 kubika - tvrde u "Komunalcu".
Bešević objašnjava da je već posle prvih očitavanja bilo jasno o čemu se radi, i da je
zbog toga pozvao i predstavnike Namenske da zajednički utvrde potrošnju. MeĎutim, kada je
trebalo da potpišu zapisnik, radnik tog preduzeća, odgovoran za rad i funkcionisanje graĎevinske
operative, napravio je scenu, odbio da potpiše i zapretio da će pozvati obezbeĎenje fabrike kako bi
ljude iz "Komunalca" udaljio iz fabričkog kruga, tvrdi direktor Bešević.
On dodaje da je 30. juna oko 12 časova jedan od zaposlenih u JKP "Komunalac" na
istom šahtu zatekao tri radnika Namenske, koji su demontirali vodomer, izvadili ga iz šahta i na to
mesto ugradili, kako kaţu u "Komunalcu", njima nepoznat vodomer.
- Radnici Namenske upozoreni su da neovlašćeno demontiraju vodomer, što je krivično
delo, ali kako nisu reagovali, krivična prijava koju smo podneli obuhvatila je i njih - objašnjava
Bešević i dodaje da je cilj zamene vodomera bio da se uklone dokazi o kraĎi. Prema njegovim
rečima, uklonjeni vodomer je dat na ekspertizu preduzeću Insa u Zemunu, gde je utvrĎeno da je
ureĎaj ispravan po svim protocima, ali da ne ispunjava uslove kvaliteta jer su pokidane blombe pri
njegovom nelegalnom skidanju.
Podsećanja radi, Danas je već pisao da je JKP "Komunalac" u Lučanima podnelo
krivičnu prijavu Tuţilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu protiv bivšeg direktora Radeta
Milutinovića zbog, kako se navodi, "zloupotrebe sluţbenog poloţaja kojom je Komunalac oštećen za
19,8 miliona dinara". Prijava je predata sredinom jula, a mesec dana kasnije je iz tog tuţilaštva
prebačena u Više javno tuţilaštvo u Čačku, koje bi trebalo da utvrdi ima li osnova za krivično
gonjenje bivšeg direktora.
Namenska: Već smo platili račun
U prigovoru javnom komunalnom preduzeću "Komunalac" na račun za utrošenu vodu
od 19,8 miliona dinara koji je u ime fabrike "Milan Blagojević - Namenska" uputio generalni
direktor Radoš Milovanović, navodi se da to preduzeće odbija da plati račun iz razloga jer je
"uredno dobijalo i plaćalo mesečne račune za utrošak vode u periodu od 31. maja 2008. do 31.
maja 2015. godine", te "da se ne moţe po istom osnovu za isti period i na istom mernom mestu
plaćati dva puta". U dopisu se dalje navodi da "ako je JKP "Komunalac" iz Lučana naneta neka
šteta, ona nije nastala krivicom MB - Namenske, te se ovakvim apsurdnim računom odgovornost ne
moţe prebaciti na MB - Namensku". Navodi se i da "Komunalac" "račune za vodu "naplaćuje
paušalno jer se na taj način pokrivaju gubici koje JKP "Komunalac" trpi zbog lošeg kvaliteta
mreţe. Ta praksa je vidljiva i u konkretnom slučaju, jer je na spornom mernom mestu pre početka
paušalnog obračunavanja u iznosu od 80 kubnih metara mesečno vodomer pokazivao prosečnu
mesečnu potrošnju izmeĎu 30 i 65 kubnih metara, što računi iz tog perioda i dokazuju - tvrde u
fabrici "Milan Blagojević - Namenska".
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/telenor_pomaze_razvoj_malih_i_srednjih_preduzeca_.4.html?news_id=30774
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Sve o preduzetništvu na novom portalu Mojafirma.rs

Telenor pomaže razvoj malih i srednjih preduzeća
AUTOR: E. D.
Beograd - Kompanija Telenor lansirala je novi portal, Mojafirma.rs, namenjen
poslovnim preduzetnicima u Srbiji, na kome će na jednom mestu biti informacije o pokretanju, ali i
voĎenju malog i srednjeg biznisa.
"Portal vodi tim stručnih autora, a predstavljaće centralnu bazu informacija koje su
vaţne za pokretanje i razvoj posla u Srbiji - od procesa osnivanja preduzeća, preko pravnih,
poreskih i knjigovodstvenih pravila i uputstava, sve do marketinga. Uspešni preduzetnici će
redovno, putem sajta, davati savete za voĎenje firme, a lako su dostupni i vodiči, u kojima su
korak po korak objašnjene najvaţnije operacije koje je neophodno preduzeti za svakodnevno
funkcionisanje preduzeća", kaţu u Telenoru.
Dodaju da je posetiocima portala omogućeno da preuzmu najvaţnije formulare,
šablone ugovora, kalkulatore troškova, kao i mnoge druge korisne dokumente koji mogu pomoći da
se administrativni poslovi završe brţe i jednostavnije. Spisak korisnih sadrţaja na portalu
Mojafirma.rs biće upotpunjen intervjuima sa uspešnim preduzetnicima, koji će preneti svoje
iskustvo na temu kako su uspeli i šta im je za to bilo potrebno. Mlade preduzetnike očekuju saveti
koje zamke da izbegnu kada krenu sa poslovanjem, objašnjavaju u Telenoru, gde dodaju i da
puštanjem u rad ovog portala ţele da kao odgovorna kompanija doprinesu razvoju preduzetništva i
kreiranju zdravog poslovnog okruţenja.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/inspektori_sakupljaju_rasuto_perje.4.html?news_id=307794

Postoji li politička volja za sistemsko suzbijanje sive ekonomije i crnog tržišta

Inspektori sakupljaju rasuto perje

Kontrole Ministarstva za rad i Poreske uprave ne mogu da dopru do generatora crnog trţišta * Još
uvek su bez odgovora dva ključna pitanja - odakle potiče roba kojom se trguje u sivoj zoni i kada
će početi unakrsna kontrola poreskih obveznika
AUTOR: M. N. STEVANOVIĆ
Iako se prema zvaničnim saopštenjima udeo sive ekonomije u Srbiji kreće izmeĎu 30 i 35 odsto,
privrednici tvrde da je taj procenat daleko veći, i da se više od polovine prometa, u nekim granama
i preko toga, odvija mimo legalnih kanala. Još veći problem je to što drţava nikako da pronaĎe
sistemski model za suzbijanje te, za društvo i ekonomiju razarajuće pojave a čitav teret borbe
svaljen je na kontrole Poreske uprave i delimično na inspekcije rada.
- Problem je ipak mnogo ozbiljniji, jer ni Ministarstvo ni poreznici ne mogu po svojim ovlašćenjima
da dopru do generatora crnog trţišta, pa njihova kontrole liče na demantije - skupljaju perje rasuto
iz aviona. Bez odgovora ostaju dva ključna pitanja - odakle potiče roba kojom se trguje u sivoj zoni
i kada će početi unakrsna kontrola poreskih obveznika.
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- Poreska uprava se bori protiv sive ekonomije u skladu sa svojim nadleţnostima i kapacitetima,
najviše kroz aktivnosti poreske policije i terenske kontrole. Pored toga, Poreska uprava daje punu
podršku radu Koordinacionog tela na suzbijanju sive ekonomije delujući u dva pravca, podsticajno
sa jedne strane i kroz povećanje fiskalne discipline sa druge - kaţu za Danas u Poreskoj upravi.
U toj instituciji podsećaju da su od početka godine do kraja avgusta otpočeli kontrolu i kod 306
poreskih obveznika koji su obavljali neregistrovanu delatnost, a 54 kontrole su još uvek u toku.
Ukupan efekat iznosi 14,6 miliona dinara, od čega samo vrednost oduzete robe iznosi bezmalo
četiri miliona, kaţu u PU.
Osim neregistrovanih "privrednika", poreznici gotovo svakodnevno obilaze trgovine i ugostitelje,
posebno na većim manifestacijama poput Sabora trubača, Egzita, ili raznih turističkih smotri.
Rezultati su porazni i bez tendencije da se poprave. Iako inspekcije najavljuju da će obilaziti
ugostitelje i trgovine, gotovo posle svake masovnije kontrole ispostavi se da je, u najmanju ruku
polovina obveznika imala neprijavljene radnike ili prodaju bez fiskalnog računa. Postalo je
očigledno da takve kontrole, mada neophodne, ne mogu ozbiljnije da suzbiju nelegalan promet i da
neka karika u borbi nedostaje.
Nekoliko privrednika sa kojima je Danas razgovarao o problemu sive ekonomije, ili preciznije crnog
trţišta roba i usluga, tvrdi da je za svoĎenje u podnošljive granice presudna politička volja.
- U našem sistemu ne postoji sistem kojim bi se pratio put robe od uvoza, na primer pa do krajnjeg
plasmana. Ili od proizvoĎača do prodavca. Veliki dobavljači bez ikakvih problema mogu da prenesu
preko granice, po fingiranim niskim cenama čitave kontingente turske ili kineske odeće, i da sve to
puste bez razduţivanja, na crno trţište domaćih buvljaka i mešovitih pijaca. Uz to, postoji i niz
fantomskih firmi koje fiktivnim fakturama pokrivaju te plasmane - tvrdi jedan od preduzetnika.
U takvim "transakcijama" drţava je veliki gubitnik. Ona je propustila da naplati deo prethodnog
PDV-a, jer je nabavna cena pri uvozu nerealno smanjena, zatim ne naplaćuje ni naknadni PDV, jer
je roba "nestala" iz legalnih tokova, prodaje se na crno, za keš, a drţavna kasa je uskraćena i za
porez na dobit koje bi preduzeće platilo da je promet bio evidentiran. Već opšte mesto je i
činjenica da najveću štetu trpe privrednici koji pokušavaju da razviju legalan biznis, koji pored
ovakve nelojalne konkurencije nemaju nikakvu šansu da se pozicioniraju na domaćem trţištu.
Usluge u vrhu crne liste
Oko 90 odsto zanatskih usluga, od automehaničara, autoperionica, frizera, molera i električara do
vodoinstalatera, naplaćuje se gotovinom, bez ikakvog knjigovodstva i bez plaćanja poreza. U toj
grupi su i registrovane ili "divlje" stomatološke usluge, računovodstvene kao i po obimu najveće,
ugostiteljske.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dva-minimalca-malo-za-jednu-porodicu

Два минималца мало за једну породицу
Иако је почетком ове недеље требало да буде донета одлука о висини минималне зараде
за 2016. годину, то се није десило јер преговарачи нису могли наћи заједнички језик
пошто су послодавци, као и представници државе, против повећања минималца, док се
синдикати залажу за то да се он повећа. И док одлука не буде донета – а свакако ће дилема
бити разрешена до 15. септембра – треба рећи да је садашњи износ минималца око 21.000
динара, а да би, уколико буде прихваћено оно што синдикати предлажу – био око 24.000
динара.
Обе суме су, без сумње, изузетно мале и готово да је немогуће да се с овим садашњим, као и
потенцијално увећаним износом, прегура месец и подмире основне потребе – храна, хигијена
и комунални трошкови. Ипак, изгледа да многи мисле да може јер се о тим износима
преговара и извесније је да се висина зараде неће мењати него да ће бити увећана. Сигурно је
да су они који су на минимлацу – а процењује се да га у Србији прима око 400.000 радника –
приморани на то да смање све своје потребе, али је сасвим извесно да нити су сити, нити им
је топло у становима.
Наиме, чак и ако у четворочланој породици два члана зарађују минималну плату – у кућу
сваког месеца улази око 42.000 динара. Без обзира на то да ли су деца мала, па су потребне
пелене, или су нешто већа па су неопходни уџбеници и све друго потребно за школу или
факултет, јасно је да се с тим износом тешко или готово никако не може пребродити сваки
месец и да много тога сваком члану породице недостаје. С тим износом живи се не скромно
него испод тог нивоа, па се помоћ тражи где год је могуће, на пример, да се ради на више
места.
Јасно је да се новцем којим се располаже мора економисати и да се укидају трошкови који
нису неопходни. Ипак, неки се морају платити јер се у супротном сече струја, или стижу
опомене извршитеља па је за, рецимо, стан од 45 квадратних метара за комуналне трошкове
потебно око 12.000 динара. Кад се то плати, у кућном буџету остаје око 30.000 динара, а тај
новац треба распоредити на 30 дана, што значи да је на располагању 1.000 динара дневно за
све што је потребно – од хране до џемпера и књиге. То је могуће само у идеалним
(непостојећим) условима јер је само за литар млека и векну хлеба месечно потребно око 3.600
динара. Потребно је, наравно, купити и нешто да се стави на хлеб, а рецимо 100 грама
паштете је око 60 динара па је само за то потребно 1.800 динара. Сасвим је сигурно да воће
није на столу сваки дан јер су банане око 140 динара, јабуке од 70 па навише, грожђе око 100
динара...
Не може се ни без поврћа, али и то мора бити скромно јер је килограм паприке око 80 динара,
колико је и парадајз, купус је око 30 динара, кромпир око 50... Рачуница каже да је дневно за
најскромнију трпезу, која укључује сва три оброка потебно најмање – колико кошта литар
млека, векна хлеба, две паштете, килограм парадајза и кромпира, пола килограма меса. Не
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улазећи у то да ли је то довољно новца и хране за четворочлану породицу дневно, месечни
трошак је, укључујући и воће, виши од 21.000. Уз то, четворочланој породици потребно је и
нешто од средстава за хигијену – паста за зубе, шампон, сапун, детерџент за веш и суђе и још
понека ситница, што кућни буџет „скраћује” још најмање око 3.000. У тој идеалној ситуацији,
кад се купе храна и средства за хигијену, и преостаје новца, али је реч о свега неколико
хиљада динара.
Е, те паре могу се потрошити на превоз, одећу и обућу, свеске, књиге, чоколаду, биоскоп,
базен, излазак, поклон за рођендан, кафу, колаче, компјутер, поправку кварова, вожњу
аутомобилом, летовање...
Д. Млађеновић
Као 39 килограма смрзнутих вишања
Колики је заправо минималац јасније је када се види колико се меса, млека, кромпира...
може купити за 21.000 динара. Минимална зарада радника у Србији једнака је колични од 46,5
килограма свињског меса, или 75 килограма пилетине или око 40 килограма сланине. За те
паре може се купити око 160 литара уља или 420 килограма кромпира или 260 килограма
паприке. Минималац је довољан за 287 килограма шећера, или око 46 килограма сладоледа,
или 39,5 килограма смрзнутих вишања...
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/i-penzionersku-kasu-mora-da-napuni-drzava

И пензионерску касу мора да напуни држава
Још увек се лицитира о томе колико ће запослених из јавног сектора у наредне две
године остатити без посла, иако би прва фаза отуштања требало да почне за мање од два
месеца.
Пресипање из јавног сектора за пензије
По оцени аналитичара билтена „Макроекономске анализе и трендови”, реално је до краја
2017. године без посла у јавном сектору остане између 30.00 и 40.000 запослених. По
објашњењу уредника МАТ-а Миладина Ковачевића, регистар осигураника показује да за
државу ради око 650.000 људи, а највећи сегменти су здравство и образовање с између
130.000 и 140.000 запослених. Следе јавна предузећа, па комунална на локалном нивоу, затим
агенције, регулаторна тела. Све је то, како истиче Ковачевић, јавни сектор, док сама државна
администрација запошљава око 65.000 људи.
Саветница у Министарству државне управе и локалне самоуправе Ивана Ерчевић је,
представљајући акциони план рационализације јавног сектора, истакла да најпре треба
направити уштеде тамо где су вишкови најочигледнији и да то треба урадити до краја ове
године. Рок за отпуштања, односно те прве резове је новембар ове године, а потом следи
фаза реорганизације, која ће се радити у наредне две године. Прве препоруке како и шта
треба урадити, напоменула је Ивана Ерчевић, очекују се крајем године.
Дакле, у овом тренутку се још увек не зна да ли ће у јавном сектору у наредне две године без
посла остати 30.000 или 50.000 људи, али су сви аналитичари и политичари сагласни у томе да
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се резови морају правити што пре, али тако да то не изазове потресе у држави, како у
социјалном смислу, тако и у пословном. Када је већ тако, онда се највише очекује од
природног одлива вишка запослених, који је безболан за све, а да кошта – кошта. Наиме, за
све прогнозере и аналитичаре заједничко је то да се за ову годину сви уздају у природни
одлив из јавног сектора јер сви верују да ће на крају ове године велики број запослених у
јавном сектору испунити неки од законских услова за пензионисање и да ће самим тим отићи у
пензију и на тај начин омогућити држави да не иде на болне резове, односно отказе.
Чак и да заиста на крају ове године и у наредне две довољан број запослених у јавном сектору
оде у пензију – мада нико не зна чак ни приближно да каже о коликом броју се заправо ради –
поставља се питање каква би ту била уштеда за државу. Јер, ако држава отпушта запослене у
јавном сектору не само зато што они реално јесу вишак и немају довољно посла већ због
обавезе према ММФ-у да смањи укупан трошак за плате кроз делимично смањење нивоа
зарада па самим тим и мања издвајања из буџета, а велики део њих оде у пензију и настави да
прима принадлежности из државне касе, онда ту велике уштеде нема. Тачно је да ће се
смањити укупан трошка за плате у јавном сектору, али ће се зато морати повећати дотације из
буџета Фонду ПИО да би он редовно сервисирао новопридошле пензионере из јавног сектора.
Неспорно је да ће многи од њих имати мању пензију од плате коју сада добијају, али је такође
неспорно и да ће велики део њих добијати или исто или чак више него што прима сада.
Љ. Малешевић
Просвета, здравство, МУП...
По оцени помоћнице министарке државне управе и локалне самоуправе Иване Савићевић,
највише вишкова у јавној управи у Србији има у просвети, здравству, МУП-у и Министарству
одбране.
– На 100 становника у Србији седам је запослено у јавном сектору – казала је Ивана Савићевић.
– Ако поредимо са земљама ЕУ, то није толико лоше, али проблем је то што наша привреда то
не може издржати. Идеалан број запослених у јавном сектору који би привреда могла
финансирати јесте 6,3 на 100 становника. То пак значи да се простом математиком долази до
тога да би домаћа привреда некако изашла на крај с финансирањем јавног сектора уколико би
се он смањио за 50.000 људи.
Она је додала да у јавном сектору Србији на три запослена у фирми дође по један
руководилац, а то се у систематизацији ради да би се људима повећале плате, што је лоше.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2033326/Direktori+%C5%A1kola+%22%C4%8Duvaju%22+
780+radnih+mesta%3F.html

Direktori škola "čuvaju" 780 radnih mesta?
I pored transparentnih podataka o višku zaposlenih i slobodnim radnim mestima u prosveti,
sindikati tvrde da direktori nisu prijavili sva slobodna mesta i očekuju brţu reakciju nadleţnih.
Zakon predviĎa kazne za zloupotrebe i svi koji su prekršili zakon biće kaţnjeni, poručuje pomoćnica
ministra prosvete Sneţana Marković.
Direktori škola u Srbiji nisu prijavili 780 radnih mesta, tvrdi Forum beogradskih gimnazija, dok
pomoćnica ministra prosvete Sneţana Marković kaţe da je onlajn sistem sa podacima o višku
zaposlenih, ali i slobodnim radnim mestima u prosveti, i uveden zbog transparentnosti tih
podataka.
Pripremila Ivanka Ristovski
"Ovaj sistem je prvi put uspostavljen i predstavlja transparentnost u pravom smislu reči. Podaci se
neprekidno aţuriraju i svaki pojedinac u svakom trenutku moţe da vidi situaciju na terenu", rekla
je Sneţana Marković gostujući u Dnevniku RTS-a.
Miodrag Sokić iz Foruma beogradskih gimnazija tvrdi da direktori nezakonito čuvaju radna mesta.
"Prema podacima kojima mi raspolaţemo, čak 780 slobodnih radnih mesta u gimnazijama nije
oglašeno", rekao je Sokić u izjavi za RTS.
Sve je to proces gde je ponovo naglasak na saradnji Ministarstva i sindikata, kaţe pomoćnica
ministra prosvete.
Direktori imaju pravo da čuvaju radno mesto u toku svog mandata, ali i tu ima zloupotreba, tvrde u
prosvetnim sindikatima i traţe brţu reakciju i kazne za direktore.
"Zakon predviĎa kazne za zloupotrebe i svi koji su prekršili zakon biće kaţnjeni", poručuje Sneţana
Marković.
Pomoćnica ministra prosvete Sneţana Marković
Pomoćnica ministra prosvete je, komentarišući silovanje koje se dogodilo u svlačionici lokalnog
fudbalskog kluba u Kovinu i nedavni slučaj vršnjačkog nasilja u Kruševcu, rekla da Ministarstvo daje
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sve od sebe u okviru kapaciteta kojima raspolaţe, posebno u okviru kampanje "Škola bez nasilja",
ali da je neophodna bolja saradnja roditelja i škole.
"Roditelji moraju da shvate da je njihova uloga ključna u najranijem periodu odrastanja deteta,
kao i da škola i roditelji moraju da budu partneri i da saraĎuju", zaključila je Markovićeva.

N1
http://rs.n1info.com/a91528/Biznis/Minimalana-zarada-u-Srbiji.html

Od srpskog niži minimalac imaju jedino Makedonci i
Albanci
Izvor: N1
Srbija se po visini minimalne mesečne zarade koja iznosi blizu 180 evra nalazi na samom
začelju u regionu, a niži minimalac jedino primaju radnici u Makedoniji i Albaniji, upozorili su
predstavnici sindikata i poslovnih udruženja.
U prilog tome navode da je minimalac u Srbiji duplo niţi od iznosa minimalca u Hrvatskoj, gde je
najniţa naknada za rad utvrĎena u iznosu od 396 evra.
U BiH minimalna zarada iznosi 191 evro, Crnoj Gori 193 evra, Hrvatskoj 396 evra, a u Sloveniji čak
791 evra.
Vlada Srbije poslednji put je donela odluku o visini cene rada prošle godine u septembru, kada je
odlučeno da cena rada po satu u 2015. godini iznosi 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje.
Prethodno, minimalna cena rada u Srbiji nije bila povećavana od 2012. godine i iznosila je 115
dinara.
To praktično znači da je ove godine minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosila najmanje
28.430 dinara bruto, a oko 21.000 neto.
Sindikati upozoravaju da se ona mora povećati, jer spada u red najniţih primanja u regionu-svega
174 evra, a iza nas su jedino Makedonija sa 131e i Albanija sa minimalnom zaradom od 149 evra.
U BiH minimalna zarada iznosi 191 evro, Crnoj Gori 193 evra, Hrvatskoj 396 evra, a u Sloveniji čak
791 evra.
U Bugarskoj, koja je članica EU, minimalac iznosi 184 evra.
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Kada je reč o poreĎenju sa nekim razvijenim evropskim zemljama, u Nemačkoj je minimalna
zarada 1.473 evra, Holandiji 1.502 evra, Luksemburgu 1.923 evra...
Nestorović: Oko 150.000 radnika radi u okvirima minimalne zarade
Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije Ljubiša Nestorović precizirao je da oko
20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu u preduzećima, ali da, sveukupno gledano, oko
150.000 radnika u Srbiji "radi u okvirima minimalne zarade".
On je pojasnio da 20.000 ljudi prima minimalnu zaradu u preduzećima gde postoje pravilnici o radu
i kolektivni ugovori, da oko 50.000 njih prima više od minimalne zarade, a da im se doprinosi
uplaćuju na minimalac, što kako je kazao, šteti i Fondu PIO i zdravstva, a posebno radniku kome će
sutra kada ode u penziju primanja biti značajno manja zbog toga.
Procenjuje se, kaţe, da oko 70.000 ljudi isključivo prima minimalnu zaradu i oni uglavnom rade po
kaficihima i buticima, prodavnicama...
Kako je kazao, Srbija nedvosmisleno po najniţim primanjima zaostaje kako za regionom, tako i za
evropskim zemljama.
"Primera radi, cena po radnom satu u Nemačkoj je osam evra, kod nas jedan evro... Tačno je da je
Nemačka daleko ispred nas i spada u jednu od najačih ekonomija, ali da li je zaista nemački radnik
toliko puta bolji od našeg, siguran sam da nije", ukazuje Nestorović.
U pojedinim firmama zarade i manje od minimalca
TakoĎe ukazuje i da zabrinjava to što se u mnogim oblastima ne poštuje ni minimalna cena rada
koja je garantovana zakonom, pa se u nekim firmama u oblasti graĎevine i metalskoj industriji
radnicima isplaćuju plate od svega 17.000 ili 18.000.
Zato se, kako je kazao, sindikati zalaţu za to da se minimalna cena rada poveća na 143,5 dinara po
satu, ali se tome protive predstavnici poslodavaca koji smatraju da se za to još nisu stekli uslovi u
privredi.
Radna grupa bi do kraja nedelje trebalo da razmotri predloge svih članova Socijalno-ekonomskog
saveta, a odluka o visini minimalne cene rada trebalo bi da "padne" u ponedeljak, 14. septembra,
dodao je.
Ukoliko se članovi SES-a tada ne dogovore, konačnu odluku doneće Vlada Srbije.
I predstavnici sindikata čiji članovi ne učetvuju u radu SES-a ukazuju da se minimalac u Srbiji mora
povećati.
"Saopšteno je da je industrijska proizvodnja u junu veća za 13 odsto u odnosu na jun prošle godine.
To je dobro, ali je onda valjda i logično da i radnici koji su najviše doprineli ekonomskom rastu,
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dobiju barem minimum kroz povećanje minimalne zarade", kaţe predsednica ASNS Ranka Savić
Tanjugu.
Savić ukazuje da je problem u Srbiji visoka stopa poreza i doprinosa, velika opterećenja privrede
kroz raznorazne takse i namete, usporene reforme, sigurnost plasmana kapitala...
Podaci ASNS pokazuju da minimalnu zaradu u Srbiji prima 35.000 radnika.
"Oni porimaju svega 21.000 dinara, neretko od toga ţive četvoročlane porodice, a veliki broj
radnika prima i manje od minimalne zarade, izmeĎu 15.000-16.000 dinara i to se dešava i pored
zakonske odredbe da radnik ne sme da prima manje od minimalne zarade", rekla je Savić.
Konsultant Mreţe za poslovnu podršku Dragoljub Rajić mišljenja je da je osnovni faktor niskih
zarada mali prihodi firmi, koji su značajno niţi nego u drugim zemljama.
"Firme ovde nemaju prihode i ne mogu da naplate svoja potraţivanja po 140-150 dana. Pored svega
toga, u zadnjih nekoliko godina imamo stalni pad kupovne moći, sve se manje robe i usluga proda i
prihodi su manji", rekao je Rajić Tanjugu.
Firme u Srbiji, osim što imaju prevelike rashode za sirovine i repromaterijale, imaju i velike
rashode za zarade i doprinose, odnosno birokratski troškovi poslovanja su visoki.
"To iscrpljuje firme i izvlači novac iz njih i onda su zaposleni u njima ţrtve tog sistema", kaţe Rajić.
"Naši obrazovani ljudi potcenjeni u odnosu na Evropu"
Rajić je ukazao i da svega 30 do 40 odsto zaposlenih u Srbiji ima zaradu iznad 350 do 400 evra koja
se smatra prosečnom, pa smo i po tome, ne samo po visini minimalca na evropskom dnu.
Minimalac treba da je neoporeziv, a to nije slučaj u Srbiji
Rajić
"Naši obrazovani i visoko-kvalifikovani ljudi su potcenjeni u odnosu na Evropu, i plaćeni su 10 do 12
puta manje nego u Nemačkoj ili četiri do pet puta manje u odnosu na Sloveniju", ukazao je Rajić.
Osvrćući se na to da sindikati ukazuju da radnici u nekim sektorima rade i za platu koja je niţa od
minimalca, on je rekao da taj problem postoji i u kineskim radnjama u Srbiji, u kojima radnici
dobijaju svega 10.000 do 12. 000 dinara mesečno.
"To je takoĎe protivzakonito, a niko im ne staje na put", kategoričan je Rajić.
Minimalac bi, kako kaţe, nedvosmisleno trebalo da bude neoporeziv.
"To u Srbiji nije slučaj pa se minimalna zarade koja je zaista veoma niska, još i oporezuje",
zaključio je Rajić.
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