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Шта ће бити с пензијама ако дође до велике сеобе радника у Немачку
К. М.

Како би либерализација тржишта рада у Европи могла да утиче на финансијску
одрживост пензионог осигурања у Србији? Стручњаци кажу да већ дуже време
постоји потреба за корекцијом система
ПОПУЛАЦИОНИ тренд одласка младог и радно способног становништва из Србије могао би
да има далекосежне негативне последице на пензиони систем, сматрају стручњаци. За
садашњи ниво пензија потребно је да иза једног пензионера стоји најмање троје запослених с
минималним примањима и пореским обавезама, а ситуацију додатно могу погоршати прогнозе
да ће у наредном периоду нашу земљу напустити више од 25 одсто високообразованих и
младих радно способних људи.
Овакве прогнозе су изнете у недавном "Галуповом" истраживању после либерализације
тржишта рада у Немачкој, која ће додатно отворити врата не само за наше, већ и за раднике из
осталих држава Европе.
Уколико се предвиђања истраживања обистине, одлив радне снаге могао би директно да утиче
на финансијску одрживост пензионог система, што би могло довести и до ситуације да пензије
буду на нивоу основне социјалне помоћи, упозоравају стручњаци.
Наиме, обавезно пензијско осигурање, какво данас функционише у Србији, осмишљено као
процес у којем тренутно запослени уплаћују средства у пензиони фонд за исплату пензија,
може да функционише ако троје запослених уплаћује средства од којих ће се исплаћивати
пензија једног пензионера. Дакле, однос броја пензионера и броја запослених треба да буде бар
1:3.
- Другим речима, ако се узме у обзир чињеница да су доприноси за минималну зараду 7.000
динара, минималне пензије износе мало изнад 20.000 динара. Последњи подаци говоре да
актуелна ситуација, у којој мање од два запослена стоје иза једног пензионера, директно утиче
на фонд за исплату пензија. Ако тренд одласка радно способног становништа буде у складу с
проценама и последњим истраживањима, може доћи до озбиљних проблема када је реч о
исплатама пензија - објашњава економиста Милан Трбојевић.
Стручњаци говоре и да већ дуже време постоји потреба за изградњом новог пензионог система
који би био гаранција за редовне месечне исплате. Као решење се помиње сарадња с великим
јавним компанијама, односно "везивање" за капиталну добит великих јавних компанија које би
део профита уплаћивале у пензиони фонд. Идеја датира из Француске и западних земаља, и на
тај начин би било могуће надоместити недовољан број радника.
Додатни проблем представљају информатичка експанзија и технолошки напредак у свету, као
и све већа аутоматизација производних процеса. Компаније са технолошки интензивним
процесом рада а мањим учешћем радне снаге, које остварују изузетно високе профитне стопе,
требало би да буду међу зачетницима посебног фонда који би служио као резерва у случају
проблема у редовном функционисању исплата пензија.
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ОДНОС НЕКАДА БИО ЈЕДАН ПРЕМА ШЕСТ
СРЕДИНОМ прошлог века однос броја пензионера и броја запослених био је један према пет,
што је идеалан однос за функционисање пензијског система са текућим финансирањем.
Почетком шездесетих тај однос је достизао и један према шест, али је почетком седамдесетих
пао на један према три и по, што се одржало и осамдесетих, да би почетком деведесетих тај
однос пао на један према два и по. Почетком овог века тај однос додатно пада.

Ђорђевић: Успешно реализован пројекат "Реци НЕ раду на црно"
М.Бркић
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић говорио је на
конференцији поводом завршетка пројекта "Јачање капацитета Инспектората за рад и
подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно" ("Реци НЕ раду на црно") где је
истакао да је у 2018. години извршено преко 70.000 инспекцијских надзора што је за 38 одсто
више него у 2017. години.
Према речима министра, највећи успех овог пројекта јесте што је након инспекцијских надзора
у 2018. години затечено 17 одсто мање радника који су радили на црно, него претходне године,
без обзира што је било скоро 20.000 више инспекцијских надзора, што показује да је остварен
циљ пројекта, а то је развијање свести грађана о користи коју имају од спречавања рада на
црно.
- Влада Србије и Министарство наставиће са борбом против сиве економије у којој нико неће
бити повлашћен. Послодавци морају да знају да ће, уколико се испостави да су имали
ангажоване раднике на црно, бити кажњени у складу са законом. Верујемо да ће у овој години
ниво рада на црно бити много мањи, а радићемо и на побољшању техничке опремљености свих
инспектора, као и њиховог материјалног положаја - рекао је Ђорђевић.
Како каже, на сајту Министарства ће се наставити пракса недељног објављивања спискова
нерегистрованих субјеката и послодаваца код којих су приликом инспекцијског надзора
затечена лица на раду на црно, и рекао да се очекују нове измене и допуне Закона о јавним
набавкама, као и да су у 2020. години у плану и измене и допуне Закона о раду.
Министар Ђорђевић захвалио је Краљевини Норвешкој и агенцији "Голин" на подршци у
реализацији овог пројекта и истакао да највећа заслуга постигнутих резултата произилази из
мукотрпног рада инспектора.
Амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстад истакао је да се сузбијањем сиве
економије Србија економски јача и тиме постаје корак ближа чланству ЕУ. Он је истакао да је
веома задовољан постигнутим резултатима као и да је захвалан што је учествовао у овако
важном пројекту.
Телефон за пријаве
В. д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић рекао је да је у периоду од 10. марта 2018.
године, од када је отворена бесплатна телефонска линија број 0800/300-307, до 09. јануара
2019. године, путем наведене инфо-линије инспекцији рада упућено 8.438 телефонских
позива, као и 238 мејлова путем електронске поште, као и да је на основу пристиглих
пријава, инспекција рада на целој територији Републике Србије извршила 9.268 појачаних
надзора.
- Затечено је 4.751 лице на фактичком раду - раду "на црно", од којих су послодавци са 4.322
одмах након надзора засновало радни однос на неодређено време. Утврђено је и 270
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нерегистрованих субјеката, од којих се 170 одмах уписало у регистар Агенције за привредне
регистре - истакао је Ђуровић.
Како каже, циљ овог пројекта није само кажњавање послодаваца, већ подизање свести грађана
о користима од спречавања рада на црно и у складу са тим, одржано је 10 радионица у оквиру
пројекта "Реци НЕ раду на црно", широм Србије.
Сениор партнер агенције за интегрисане маркетиншке комуникације „Голин“ Иван Бендер
истакао је да овај пројекат представљао велики изазов и да је веома поносан на то што су имали
прилику да у њему учествују.

Закон о агенцијском запошљавању поново мора да се доради
Овај документ могао би да уђе у скупштинску процедуру почетком пролећа, тврди
Зоран Ристић, члан радне групе за његову израду
Аутор: Марија Бракочевић
Текст Закона о агенцијском запошљавању којим је, између осталог, предвиђено да предузеће
може да запосли до 10 процената радника на „лизинг” од укупног броја запослених у њему, а
највише до 30 одсто само уколико послодавац за то добије сагласност Министарства за рад,
није добио позитивно мишљење чланова Социоекономског савета. Иако није постигнут
консензус у погледу садржине текста овог закона, у Уједињеним гранским синдикатима
„Независност” очекују да ће Министарство за рад и запошљавање ускоро вратити закон на
дораду, да би у најбољем случају овај документ могао да уђе у скупштинску процедуру до марта,
евентуално априла ове године. Како у име синдиката „Независност” подсећа Зоран Ристић,
уједно и члан радне групе за израду Закона о раду преко агенција за привремено
запошљавање, у тексту закона дошло је до измена с којима се синдикат „Независност” није
сагласио.
– Промене се односе на законску примену, јер је закон у верзији која је ушла на јавну расправу
требало да се примењује у року од шест месеци од дана ступања на снагу. Тај рок у новом тексту
је продужен на девет месеци. У идеалном случају, ако нова одредба остане, можемо да
очекујемо да ће закон почети да се примењује тек у 2020. години – истиче Ристић.
Чланови Социоекономског савета нису издали „зелено светло” за примену текста закона
(мишљење није обавезујуће), а највише је било спорно то што су промењене одредбе које су
дефинисале ограничења у смислу процента људи који би могли да буду ангажовани преко
агенција у односу на текст који је ушао у јавну расправу о самом нацрту.
– После јавне расправе текст који је отишао Социоекономском савету на ру„ке ” јесте измењен
и подразумевао је другачије одредбе. Пре свега, новим текстом омогућено је правним лицима
која запошљавају до 50 радника да практично у односу на број запослених ангажују и 100 посто
радника преко агенција. Дефинисана је и флексибилнија одредба која се односи на велике
субјекте, на такав начин да је ограничење у запошљавању на само 10 процената сведено само на
оне запослене који су у агенцији запослени на одређено време. Ако, међутим, агенција
запошљава на неодређено време, онда корисници услуга агенције могу да запосле такве људе у
неограниченом броју и да се они не рачунају у ограничење које је дефинисано законом –
напомиње Ристић.
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Додатни камен спотицања односи се и на термин „сродни послови” у уводном делу закона, где
су дефинисани основни појмови, па и шта се подразумева под сродним односно сличним
пословима код послодавца.
– Упоредни радник је онај који обавља исте послове код послодавца, и има исту плату као и
онај који је ангажован на истом радном месту. У верзији која је ушла у јавну расправу било је
истакнуто да је реч о истим или сличним пословима. Брисањем термина слични послови на
инсистирање Америчке привреде коморе и Савета страних инвеститора добили смо текст у
којем, по мени, уколико послодавац нема исте послове за раднике онда нема обавезу да тражи
ни сличне послове за њих. Послодавац тако може да одређује зараду за радника какву год
пожели, а таква одредба закона омогућава широку могућност послодавцима да укидају
поједине послове и да исте те послове обављају радници упослени преко агенције, а да зараду
не уређују у односу на сродне послове које запослени обављају у предузећу, него по свом
нахођењу – подсећа члан радне групе за израду Закона о раду преко агенција за привремено
запошљавање.

Ђорђевић: Искоренићемо рад на црно
У 2019. години биће настављена одлучна борба против сиве економије и рада на црно и у њој
неће бити повлашћених, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Србије Зоран Ђорђевић и навео да је у 2018. обављено више од 70.000 инспекцијских
надзора, што је до сада максимум.
На конференцији поводом завршетка пројекта „Јачање капацитета Инспектората за рад и
подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно”, Ђорђевић је рекао да је задовољан
радом инспекције и додао да је у 2018. било за 17 одсто мање затечених радника на црно него у
2017, мада је и даље њихов број велики.
Поручио је да је у 2018. започета одлучујућа борба против сиве економије и искорењивања рада
на црно и да ће она бити настављена.
Ђорђевић је рекао да је у 2017. обављено 50.000 надзора, у 2018. години 70.0000, те да јача
свест и код радника и код послодаваца о потреби искорењивања рада на црно.
„Заједно с Министарством финансија морамо да се позабавимо чињеницом да послодавац
крши закон исплатом дела плате на руке. Обећавам грађанима да ће Влада и Министарство
наставити с борбом против рада на црно и сиве економије и да у тој борби неће бити
повлашћених”, истакао је министар.
Додао је да сви они који се позову на било кога како би избегли поштовање закона морају да
буду максимално кажњени.
Колико су труда уложили инспектори, навео је Ђорђевић, види се у чињеници да је у 2018.
обављено више од 70.000 надзора, што је за 38 одсто више него у 2017. години, која је била
максимум када је реч о инспекцијском надзору.
Пријаве, укључујући и оне анонимне, допринеле су да скоро 90 одсто затечених радника на
црно добије сталан посао, наводи министар.
Указао је на то да је од рада на црно на губитку не само држава него првенствено радници и
послодавци који раде у складу са законом за разлику од оних који су се, додаје, дрзнули да
радницима ускрате њихова права на достојанствен рад, социјалну сигурност и здравствено и
пензијско осигурање.
„Морамо да едукујемо наше раднике. Имали смо ситуације да смо затицали да су људи бежали
што имамо и снимљено, као и раднике старије од 50 година који раде преко Омладинске”,
рекао је Ђорђевић.
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Он је рекао да се данас завршава пројекат започет с Норвешком за који каже да је дао резултат,
те захвалио норвешком амбасадору Арнеу Санесу Бјорнстаду што је препознао важност тог
пројекта.
„Заједнички циљ је да искоренимо сиву економију и рад на црно, Верујем да ћемо у овој години
то и успети и да ће рада на црно бити много мање”, рекао је Ђорђевић, који је захвалио и
инспекторима на пожртвованом раду.
Навео је да ће се настојати да се унапреде материјални положај, услови рада и ефикасност рада
инспектора, о којима се, каже, у претходним годинама и деценијама мало водило рачуна, те да
треба схватити важност рада свих инспекција.
Подсетио је и да је Министарство заједно са Владом и Министарством за државну управу и
локалну самоуправу покренуло велики пројекат е-инспектор.
„У фази смо имплементације, очекујем да ће у блиској будућности заживети и да ће све
инспекције бити на једном месту”, рекао је Ђорђевић, преноси ТаЊуг.

Кинески „Зиђин” отплатио све дугове РТБ-а Бор
Стратешки партнер РТБ Бор, кинеска компанија „Зиђин”, отплатила је све дугове борске
компаније из Унапред припремљеног плана реорганизације, тако што је само у једном дану
исплатила више од 200 милиона долара.
Компанија је тако у нову годину ушла растерећена баласта историјског дуговања, кажу у РТБ-у,
преноси часопис компаније Бор Колектив.
Зиђин је уплатио више од 200 милиона долара и сада се РТБ, односно „Зиђин Бор Купер” ДОО,
без икаквог ограничења и терета позиционира на тржишту као један од најзначајнијих
европских произвођача бакра у будућности, рекао је министар рударства и енергетике
Александар Антић.
Плаћене су, како је навео, све обавезе према буџету Републике Србије у вези с рудном рентом и
остале таксе и накнаде, измирене обавезе према ЕПС-у за испоручену електричну енергију и
домаћим банкама, као и према Фонду за развој.
Отплаћен је у целости и кредит канадске банке ЕДЦ за топионицу и нову фабрику сумпорне
киселине.
Укупно је државним институцијама уплаћено 11,21 милијарда динара, а канадској банци 23
милиона евра и 42,2 милиона долара.
„Дугови РТБ-а су на данашњи дан - нула. А, када смо, пре пет-шест година, почели да се бавимо
РТБ-ом Бор, били су већи од милијарду долара. Сада имамо стратешког партнера, компанију
Зиђин, који је, да би се завршио клоузинг, био у обавези да уплати 350 милиона долара.
Уплатом тих пара, стекла је 63 одсто власништва у РТБ-у Бор”, рекао је Антић.
Када се заокружи цео циклус који Зиђин ради у Србији, у вези са РТБ-ом и за пројекат Чукару
Пеки, у наредних неколико година Србија ће с производњом од 200.000 до 250.000 тона бакра
годишње бити трећи највећи произвођач бакра у Европи.
„Колико је то важно за Србију показује пример да рударство у овом тренутку у БДП-у учествује
са око један проценат. Кроз тих неколико година, само бакар учествоваће пет одсто у БДП-у
државе. Због свега тога, стојим иза изјаве да је партнерство са Зиђином историјски важна
одлука за Србију и морам да захвалим свим људима који су учествовали у процесу доласка до
тог партнерства, почев од људи из РТБ-а, министарстава привреде и рударства и владе у
целини”, истакао је Антић.
Ипак, оно што је дало кључни допринос и најснажнији 'ветар у леђа' свему томе, додао је, јесу
добри односи Србије и Кине и пре свега лични и пријатељски односи председника две земље Александра Вучића и Си Ђинпинга, преноси Танјуг.
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Политичари и привредници нису сагласни о обиму штете настале због царина које су увеле
косовске власти

Српске фирме се окрећу ка новим тржиштима због косовских такси

Иако је на јучерашњем састанку са члановима косовског новоформираног тима за
преговоре са Србијом шефица европске дипломатије Федерика Могерини
затражила да Приштина укине царину од 100 одсто на увоз српских производа, та
одлука неће бити промењена.
Пише: М. Н. Стевановић
Косовска страна је чак додала и нове услове за њено укидање. И док је јасно да ће дијалог
Београда и Приштине бар још неко време бити блокиран, штета коју је економији нанела ова
политичка мера косовске владе у овом тренутку још није обрачуната. Постоје различите
спекулације, али је подвлачење црте свакако преурањено јер нити су све фирме на исти начин
погођене, нити је свет бизниса у потпуности сагласан са политичарима који се жале због
постављене рампе.
– Мислим да потезу косовске владе не треба придавати толики значај. Чујем да неки наши
званичници кукају како смо већ изгубили 40 милиона. Ко је изгубио? Они нису. Највише су на
штети косовски увозници и њихови потрошачи, јер ће за робу коју су по повољној цени
куповали из Србије морати да у Турској или Кини траже замену која је или скупља или мање
квалитетна. Српска предузећа ће брзо да пронађу нова тржишта. Металац је, на пример,
годишње извозио робу вредну око милион евра, половину у посуђу, а половина су бојлери. Како
се све десило пред крај године, ми ћемо само боље да задовољимо друге сталне купце. Не
осећамо проблем, већ сада крећу међународни сајмови, лако ћемо наћи нови пласман – каже за
Данас Драгољуб Вукадиновић, председник Мелалца из Горњег Милановца.
Ни грађевинска индустрија, која је високо на листи највећих извозника, неће претрпети
значајније штете, тврди за наш лист Горан Родић, председник Грађевинске коморе Србије.
– Са Косова су од српских фирми најчешће куповали дрвну грађу, паркет, столарију, керамичке
плочице или грађевинску хемију. Међутим, њихова градња је последње време значајно
смањена, много је незавршених великих кућа, јер им становништво одлази без гаранција да ће
се вратити. На сваком крају је то видљиво. На пример, од Урошевца до Приштине је 65
километара, нема ни метра слободног земљишта, све је изграђено, хотели, бензинске станице,
разни центри. Али, ради само једна пумпа, све остало је затворено или празно – каже Родић.
Додаје и да су му подаци о обиму српског извоза прилично чудни, јер Косово нема привреду и
мала је територија. Они увозе углавном робу широке потрошње, а она им је доступна из свих
земаља у окружењу, могу да је добију из Македоније, Хрватске, развијен им је и шверц. Чак и
уз чињеницу да је наша роба јефтинија него у окружењу, опет је помињаних 400 до 500
милиона евра извоза на годишњем нивоу мало необичан податак, каже Родић.
На КиМ иде више од 3.000 производа
Према подацима Привредне коморе Србије, укупан промет робе са косовским тржиштем у
периоду јануар – новембар 2018. године износио је 435 милиона евра, што је за 2,8 одсто више
у односу на исти период 2017. године. Испоруке су износиле 409,9 милиона евра и биле су веће
за 1,8 одсто а набавке 25,2 милиона евра и биле су веће за 23,8 одсто у односу на исти период
прошле године. У размени је остварен суфицит од 384,7 милиона евра. Из централне Србије
преко 2.500 привредних субјеката пласира своју робу на КиМ. Испоручује се више од 3.159
производа, највише грађевинског материјала, прехрамбене робе, бензина и моторних уља.
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Реаговање на текст "Како су пензионери победили државу на суду"

Черупање пензионера на други начин
Чланови Удружења синдиката пензионера Србије (УСПС), који су у оквиру акције
„Право и правда за пензионере“ поступили по упутству Извршног одбора овог
удружења из маја прошле године….
Пише: Ненад Новичић
….и са адвокатским канцеларијама потписали уговоре о заступању у парничним поступцима
– тужбама за накнаду штете поводом примене Закона о привременом уређењу начина исплате
пензија, мораће у случају позитивног исхода на суду да им исплате „награде“ од десет посто од
пресуђеног износа, али тек по наплати од Фонда ПИО. Истоветан проценат од наплаћеног
износа мораће да дају адвокатима и у случајевима када се спорови заврше судским или
вансудским поравњањем или уколико држава утужене износе претвори у јавни дуг, с тим што
ће још морати да им намире и адвокатске трошкове остварене до тог момента.
На овај начин адвокати УСПС су се осигурали да ће при сваком позитивном решењу за њихове
клијенте „скинути кајмак“ од десет посто од исплаћеног износа, као и наплатити трошкове
заступања: правоснажном пресудом од изгубљене стране, Фонда ПИО, а у друга два случајева
(поравњањем или проглашењем јавним дугом) од клијената.
И док је мотив адвоката УСПС о „бесплатном“ заступању ближи оној народној пословици: „Не
лаје кера села ради, већ себе ради“, још увек је нејасно зашто је Извршни одбор овог удружења
позвао своје чланство да уместо управних спорова (које у њихово име бесплатно воде
адвокатске канцеларије у оквиру акције под слоганом „Од ПИО Фонда до Стразбура“, и на
основу које су током 2016. и почетком 2017. године придобили велики број чланова, који су за
учлањење плаћали годишњу чланарину од по 550 динара) позвао на магловиту препоруку по
принципу „рекла – казала“: „У правосудним органима постоје наговештаји, да ће као акт којим
се спречава застаревање потраживања, признати само акт покретања парничног поступка и
директног потраживања исплате штете настале применом овог неуставног закона.“
Због тога сам 15. јуна прошле године упутио захтев УСПС да ми на основу Закона о слободном
приступу информација од јавног значаја доставе информације: о укупном броју чланова
Удружења синдиката пензионера Србије; колико се у Удружење учланило нових чланова од
како је покренута акција под називом „Од ПИО фонда до Стразбура“; са колико адвокатских
канцеларија у Београду Удружење има уговор/споразум или нешто друго о бесплатном вођењу
управног поступка за своје чланове; који је интерес Удружења да, и у случају да држава
прогласи утужени износ из парничног поступка за умањене пензије јавним дугом, адвокати
добију 10 посто од тог износа, као и да се о траженим информацијама изјасни Извршни одбор
УСПС и да ми их достави у року од 15 дана од упућивања овог захтева. Нагласио сам да уколико
у том времену не будем добио тражене информације мораћу да се обратим Родољубу Шабићу,
поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података.
Одговор из Секретаријата УСПС стигао је након два дана од упућивања овог захтева. У њему су
ме обавестили да ће о мом захтеву расправљати Извршни одбор Удружења, да је председник
УСПС, због „необичности“ мојих захтева, заинтересован да се сретне са мном и да ће ме
обавестити о одлуци Извршног одбора и термину када ме може примити председник овог
удружења. Међутим, како одговор Извршног одбора УСПС није достављен до 5. јула прошле
године, иако је у међувремену овај орган одржао седницу, са које је 26. јуна 2016. године упутио
проглас своме чланству „Нема повлачења, нема предаје“, обавестио сам их да ћу тражене
информације покушати да добијем уз ангажовање Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података.
А одговор Душка Гудурића, вишег саветника Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података, који ми је достављен 13. јула прошле године је: „Како Удружење синдиката
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пензионера Србије не представља орган јавне власти у смислу Закона, оно нема обавезу да
информације којима располаже учини доступним тражиоцу, тј. јавности, у складу са
поменутим законом“.
Да ли оно што је законито је уједно и морално, па УСПС, које је за остваривање права
пензионера прокламовало циљеве на дијаметрално различитим основама од ПУПС-а, свом
чланству и јавности може да ускрати одговоре на тражене информације?
Аутор је дипл. политиколог

На посао прошле године ишло 47.000 људи више
Велики број незапослених и даље је један од проблема који муче Србију, али се, по свему
судећи, ситуација значајно поправља јер је прошле године отворено доста нових радних места
и запослено више људи и стопа запослености била је око 50 одсто.
Како је недавно рекао директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, стопа
незапослености у Србији била је 11,3 одсто, а циљ је да се до краја ове године спусти испод десет
одсто, што би нас приближило европском просеку.
– Тај циљ је већ достигнут у Војводини, где је у трећем кварталу прошле године стопа
незапослености била нижа од десет одсто, што је и први пут забележено откако се користи та
методологија, а том проценту приближио се и регион Београда – рекао је Мартиновић. – Ипак,
у осталим деловима Србије стопа незапослености је око 15 одсто па је неопходно да се предузму
кораци и помире регионалне разлике и стопа незапослености у целој земљи изједначи,
Он је указао на то да се, и кад се гледају статистички подаци, али и сви индикатори на тржишту
рада, може рећи да је прошла година била успешна и да постигнути резултати охрабрују и дају
наду и оптимизам.
Циљ је да се до краја ове године стопа незапослености у Србији спусти испод десет одсто, ш
то би нас приближило европскомпросеку
– Подаци из Анкете о радној снази за трећи квартал прошле године показују да је посао нашло
око 47.000 људи више него 2017. године, а највише у прерађивачкој индустрији,
грађевинарству, трговини и области услуга. Нова радна места отварана су широм Србије, а
највише запошљавања било је у регонима Војводине и Београда, док су најугроженији западна
и источна Србија – рекао је Мартиновић.
Да би се позитивни трендови наставили, додао је он, припремљени су програми и мере активне
политике за запошљавање НСЗ-а, али и Владе Србије – низ подстицаја за послодавце, за
привлачење страних инвестиција јер се показало да директне стране инвестиције доносе
највише нових радних места.
– За то на располагању имамо четири милијареде динара. Поједине мере смо унапредили, а то
се пре свега односи на програме за младе, а новац је намењен и за јавне радове,
самозапошљавање, преквалификацију, обуке јер поједини кадрови недостају, и то не само у
Србији већ и у другим земљама – казао је Мартиновић.
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Циљ реалан
– Циљ да до краја године стопа незапослености буде једноцифрена је реалан јер је пре пет
година, када сам дошао на место директора НСЗ-а, стопа незапослености у Србији била изнад
20 одсто, а сада је готово упола мања – рекао је Зоран Мартиновић.
Он је указао на то да је извесно да је доста грађана Србије отишло да ради у иностранство, али
да миграције не треба спречавати и да се с тим суочавају и многе развијене земље.
– Потребно је да предузмемо кораке да одлазак радне снаге из Србије не би угрозио домаће
потребе и да се обезбеди амбијент ради смањења одлазака, а то је пре свега побољшање услова
рада, веће плате... – рекао је Мартиновић.
Д. Млађеновић

Сваки четврти надомак сиромаштва
Извор: ФоНет

БЕОГРАД: Сваки четврти становник Србије налази се у ризику од сиромаштва, упозоравају
стручњаци Републичког завода за статистику (РЗС), који истичу да су у највећем ризику деца и
млади, незапослени и становници руралних области, пише данас Политика.
Наташа Мијалковић из РЗС рекла је за Политику да се сваке године израчунава такозвани
"праг сиромаштва", а овогодишња рачуница показује да су у највећем ризику од материјалне
беде особе које живе саме и чија су месечна примања испод 15.600 динара.
У ризику од сиромаштва су домаћинства са двоје одраслих и једним дететом старости до 14
година, чија су месечна примања испод 28.080 динара, као и четворчлане породице са двоје
деце млађе од 14 година, које месечно зарађују до 32.760 динара, рекла је Мијалковић.
Посматрано према старости, указала је она, у највећем ризику су деца и млади од 18 до 24
године, а у најмањем особе старије од 65 година.
Студија РЗС показала је да 40 одсто становника Србије не може да подмири месечне обавезе,
двоје од троје људи не може да приушти недељу дана одмора ван куће, а половина није у
могућности да обезбеди неочекивани трошак од 10.000
динара који би био плаћен из буџета домаћинства, рекла је за Политику Сарита Брадаш из
Центра за демократију, који је недавно организовао дебату о сиромаштву у Србији.

Држава дневно губи око осам милиона евра због сиве економије
АУТОР:Маја Ђурић

Државној каси највише штете послодавци, код којих радници раде "на црно".
Осим буџету, посебно штете и запосленима који без папира не могу да остваре
право на пензију, здравствену заштиту, боловање или годишњи одмор.
Влада је више од годину дана радила на пројекту "Реци НЕ раду на црну", а резултатима су у
Немањиној 11 задовољни. Кажу: због појачаног инспекцијског надзора, све је мање кршења
закона. Ипак, у Унији послодаваца упозоравају да би казне требало у пракси још више
примењивати.
11

Сваки трећи радник у Србији ради у сивој зони. Без основних радних права. Процена је да
држава дневно губи око осам милиона евра због сиве економије.
Борбу против илегалног рада води Инспекторат за рад, који је - када се подвуче црта за
претходну годину - у 2018. радио више него раније. Ресорни министар задовољан.
"Да је то преко 70.000 надзора. Иако 38 одсто више, 17 одсто је мање затечених радника на
црно. Наставићемо да радимо са овим, бићемо - ако могу тако да кажем - брутални против рада
на црно и свих оних који крше закон", изјавио је Зоран Ђорђевић.
Да таквих у Србији није мало, показује и статистика: само од успостављања бесплатне
телефонске линије за пријаву рада на црно - или од 10. марта 2018. - Инспекторату за рад
стигло око четири хиљаде пријава.
Грађани који су се тој институцији обраћали осим рада без папира, пријављивали су и
послодавце који не исплаћују плате или зараде трудницама и породиљама, као и запосленима
на одсуству због неге детета. Ипак, надлежни уверавају да је посебно појачан надзор био на
градилиштима.
"Акција која је дала најбоље резултате, то је било у јулу месецу, урађена је контрола и 446 лица
је затечено да раде на црно у току једног дана у току извршене акције која је била извршена
везано за грађевину. Исто тако, имали смо и када су у питању смртне последице, само на
грађевини - имали смо 15 њих који су смртно страдали. Значи, грађевина је обично делатност
где има највише пропуста и где се највише ангажују лица мимо закона", каже в.д. директора
Инспектората за рад Стеван Ђуровић.
У 94 одсто случајева, након надзора је за раднике који су до тог тренутка радили без папира,
заснован радни однос и то је резултат којим се у Влади хвале.
Ипак, утисак Уније послодаваца је да се држава - како кажу - одлучније бори против рада на
црно, али за Н1 додају да санкције и високе казне које у теорији постоје, често изостају у
пракси.
"Чини ми се да је постала одлучнија, него што је била претходних година, међутим потребно је
да буде још одлучнија, није довољно када се нађе да, рецимо, цела фирма ради на црно да онда
буде довољно то што ће она да се пријави АПР-у и да престане да ради на црно или радник који
је затечен да ради без пријаве - да буде пријављен, уз неке сасвим минималне санкције.
Санкције морају бити озбиљније", поручује Небојша Атанацковић.
А оне се крећу од 800.000 до два милиона динара за правна лица, односно од 300.000 до
500.000 динара за предузетнике који се о Закон оглуше. Због рада "на црно" ударац на
финансије следи само послодавацу, непријављени радници су од санкција заштићени.

Ђорђевић: Број радника на црно мањи за 17 одсто
АУТОР:Бета
У Србији је у претходној години спроведено 38 одсто више инспекцијских надзора
у односу на 2017. годину, а број радника који раде на црно је мањи за 17 одсто,
изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић.
Он је, представљајући резултате пројекта "Реци не раду на црно", рекао да је у Србији повећана
свест радника да треба да раде у складу са законом и да пријаве послодавце који то не чине.
"Завршили смо пројекат који смо започели у сарадњи са Норвешком, а који је усмерен на борбу
против сиве економије и сузбијање рада на црно у Србији. Иако и даље имамо раднике који
раде на црно, задовољни смо јер се тај број смањује, а то је најбољи показатељ да радимо прави
посао", казао је Ђорђевић.
Министар је подсетио да су сви грађани на губитку због сиве економије, а не само држава.
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"Наставићемо да едукујемо запослене људе у Србији да им није исплативо да раде на црно и да
треба да се боре против послодаваца који им не плаћају здравствено и пензионо осигурање. На
терену смо затицали и раднике који имају више од 50 година а пријављени су преко
омладинске задруге", рекао је Ђорђевић.
По његовим речима, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће се у
овој години усмерити на унапређење положаја инспектора у Србији како би се побољшала
њихова ефикасност.
"У сарадњи са Владом Србије и Министарством државне управе и локалне самоуправе
покренули смо пројекат креирања електронске управе који је тренутно у фази имплементације.
Када се све инспекције на тај начин буду повезале, очекујем и да ће рад инспектора бити бољи",
навео је Ђорђевић.
По његовим речима, у реализацији пројекта "Реци не раду на црно" учествовала је и агенција за
интегрисане маркетиншке комуникације "Голин Београд" која је осмислила комуникацијску
стратегију за сузбијање сиве економије.
Министар је најавио да је у плану да 2020. буду усвојене измене и допуне Закона о раду са
циљем да се унапреди пословање и положај радника у Србији.
Амбасадор Краљевине Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад рекао је да сива економија
спречава економски развој државе.
"Борба против сиве економије је добра инвестиција за Србију јер када се пређе у легалне токове
држава ће добијати више од пореза, а они који су оштећени сивом економијом моћи ће да
остваре своја права", казао је Бјорнстад.
По његовим речима, свака земља треба да се бори против сиве економије јер "они који не раде
правилно стварају ситуацију у којој је и осталима отежано да прате правила".
Додао је да је један од најзначајнијих резултата пројекта "Реци не раду на црно" већа свест
радника о томе шта губе када раде на црно, али и већа свест послодаваца који раде у сивој
економији да ће бити откривени и санкционисани.
"Кажњавање оних који не раде по закону је добро, али је превенција још боља", оценио је
Бјорнстад.
Вршилац дужности директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић казао је да је од 10. марта
прошле године када је отворена бесплатна телефонска линија, тој институцији стигло 3.824
пријава.
"Осим пријава за рад на црно, најчешће су пријављиване неисплаћене зараде, неисплаћене
зараде за прековремени рад, недостављање обрачуна зараде, неисплаћене накнаде зараде
запосленима на трудничком, породиљском одсуству и одсуству због неге детета", навео је он.
По његовим речима, у Србији је у 2018. спроведено 9.268 појачаних надзора, а на раду на црно
затечено је 4.751 лице, док су послодавци после надзора са 2.753 таквих радника засновали
радни однос на неодређено време.
"Инспекција рада је утврдила и 270 нерегистрованих субјеката, од којих се 170 одмах после тога
уписало у регистар Агенције за привредне регистре", казао је Ђуровић.
Он је указао да су инспектори рада у прошлој години донели 2.211 решење, а поднето је и 1.838
захтева за покретање прекршајног поступка.
"Претходне године смо највећи број контрола обавили у градјевини јер у тој области има и
највише пропуста. Контрола која је урадјена у јулу показала је да је било 466 затечених лица
који раде на црно", додао је Ђуровић.
Сениор партнер агенције за интегрисане маркетиншке комуникације "Голин Београд" Иван
Бендер подсетио је да грађани могу да путем сајта, у електронском облику, пријаве случајеве
сиве економије.
"Активности сузбијања сиве економије тренутно прати 20.000 људи на друштвеним мрежама
што је заиста велики број", казао је Бендер.
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