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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:392203-quotPocekquot-vazi-samo-za-male 

"Почек" важи само за мале 
Т. С. - С. Б.  

Дугови државе према предузећима се гомилају, а многи не могу да рачунају на 

одложену уплату ПДВ 

 
ДРЖАВА је током јуна обуставила већину плаћања како би дефицит у том месецу био 
минималан, чује се из садашњег Министарства финансија и привреде. Међу око 234 милијарде 
динара нагомиланих обавеза Србије је и дуг према предузећима која су радила за јавни сектор. 
У месецима док ишчекују зарађени новац, надају се да ће их иста та држава ослободити 
авансног плаћања пореза на додату вредност. Како сада стоје ствари, уплата овог намета по 
наплати важиће од следеће године и то за занатлије, предузетнике и мала предузећа. 
 

Ко ће тачно имати "почек" на ПДВ, знаће се када Министарство финансија крајем септембра 
предложи измене закона о овом порезу. Тренутно је најизвеесније решење да ће ПДВ по 
наплати уплаћивати предузећа која имају годишњи промет до одређеног лимита, примера 
ради - 500.000 евра. 
На наплату потраживања у Србији тренутно највише чекају грађевинари. У просеку чак 223 
дана, а највећи наручилац им је држава. 
- Став грађевинара је кратак и јасан - каже за "Новости" Горан Родић, секретар Удружења 
грађевинара Привредне коморе Србије. - Ми тражимо да се наплата ПДВ за пројекте где је 
држава инвеститор обавља по наплаћеном послу. Не може држава за изведене радове да дугује 
неимарима, а да за исте те радове Пореска управа од грађевинских фирми наплаћује ПДВ 
унапред. Таквом политиком су нас и довели у ситуацију да су многа предузећа пред 
ликвидацијом. А, онда нека виде од кога ће да наплате ПДВ. Исхитрени и краткорочни потези, 
који привидно дају побољшање пуњења буџета, дугорочно могу да униште привреду. 
Грађевинска оператива упошљава на хиљаде малих и средњих предузећа. Олакшице за ПДВ 
само за мала предузећа и предузетнике, довеле би прво њих као кооперанте великих система у 
ситуацију да не могу да наплате своја потраживања од великих фирми, а пошто финансијски 
нису јаки врло брзо би пропали. 
Стручњаци су, међутим, упозоравали да би омогућавање одређеним предузећима да по 
наплати уплаћују ПДВ могло да искомпликује порески ситем. Једино решење је омогућавање 
наплате потраживања у разумном року. Овај закон се не помиње међу првим мерама 
Министарства финансија, али је један законски предлог који се бави роковима плаћања јавног 
сектора враћен у скупштинску процедуру. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:392097-Hlebu-ostaje-stara-cena 

Хлебу остаје стара цена 
Д. М.   

Влада Србије није у четвртак уважила захтеве пекара за поскупљење хлеба. Уредба 

на снази до 30. септембра 

ВЛАДА Србије није у четвртак уважила захтеве пекара за поскупљење хлеба. Након одржаног 
састанка са представницима Уније пекара, ресорно Министарство трговине одлучило је да цена 
векне хлеба од белог брашна тип 500, до даљег, остаје 44 динара. 
- Министарство трговине сматра да у овом тренутку нема разлога за поскупљење основне врсте 
хлеба. Нема реалног основа за измену те Уредбе и она ће важити као што је раније и прописано 
до 30. септембра - тврди ресорни министар Расим Љајић. - Ипак, Министарство је вољно да у 
наредном периоду настави разговоре са представницима произвођача хлеба како би пронашли 
начине за олакшање њиховог пословања. 
 

Председник Уније пекара Србије Зоран Пралица и даље верује да је неопходно да се измени 
постојећа Уредба, како би малопродајна цена векне хлеба "сава" од пола килограма износила 
до 54 динара, јер је то реална цена. Тај захтев пекари правдају ценама брашна и транспорта, 
које су од доношења важеће Уредбе до данас порасле. 
- Од пролећа 2011. цена векне хлеба "сава" од пола килограма од белог брашна тип 500 није 
повећавана и већ два пута је уредбама владе ограничавана и снижавана, а кретала се у 
протеклих неколико месеци између 27 и 44 динара - рекао је Пралица. - У међувремену све је 
значајно поскупело, од горива па до адитива. 
 

ИСПОРУКЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
Према Уредби о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500, пекари су у обавези 
да на тржиште дневно пласирају 40 процената хлеба "сава". Произвођачи хлеба су прошле 
године тражили поскупљење и до 40 процената, док су стручњаци указали да максимална цена 
основне врсте хлеба "сава" не сме да пређе 50 динара за векну. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392177-Penzijski-cek-raste-odoka 

Пензијски чек расте одока 
Б. СТЈЕЉА  

Пензионери незадовољни најавама из Владе да ће октобарска повишица бити у 

складу са могућностима уместо за законом. Просечна пензија треба да буде 

ојачана за 1.464 динара 

 
ПРОСЕЧАН чек свих 1.690.587 пензионера у Србији сигурно ће од октобра бити дебљи, али је 
неизвесно за колико. Из Владе Србије поручују да неће бити замрзавања примања, али и да ће 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:392097-Hlebu-ostaje-stara-cena
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се пензије подићи "у складу са могућностима". На ову су најаву, међутим, реаговала највећа 
пензионерска удружења оцењујући је као "опасну" и - незакониту. 
- Закон се мора поштовати, а у њему јасно пише да се пензије усклађују у односу на раст 
потрошачких цена из претходног полугодишта - објашњава Ђуро Перић из Савеза пензионера 
Србије. - Зато би повећање у "складу са могућностима" било гора опција него да су их замрзли 
јер би такав преседан могао потом да се примењује и на остала социјална давања која су 
регулисана законом. 
 

Да се пензије не могу повећавати произвољно сматрају и у Савезу пензионера Војводине, али и 
у кабинету Јована Кркобабића, потпредседника Владе. 
ДЕФИЦИТ У ЏЕПУТЕШКО ИЗБРИСАТИ У Министарству финансија и привреде још не знају 
колико би то повећање "у складу са могућностима" могло да буде.  
- Још нисмо имали званични позив, али га очекујемо - каже Љубисав Орбовић, председник 
Савеза самосталних синдиката Србије, али и Управног одбора Фонда ПИО.  
- Сагласни смо да се у обзир узму реалне могућноси, али се у анализама мора поћи и од тога да 
ли је могуће живети са просечном пензијом или платом. Сви брину о томе колики је дефицит у 
буџету, а не размишљају о дефициту у џепу једне породице. 

- Финансијским планом Фонда ПИО предвиђено је да октобарска повишица буде 0,9 одсто, али 
је тај проценат добијен на основу пројекција прављених крајем прошле године када се 
очекивала мања инфлација. Она је, међутим, била знатно већа - рачуна Милан Ненадић, 
председник Савеза пензионера Војводине. - Потрошачке цене су од априла до јуна порасле за 
3,1 одсто и очекује се да ће и у јулу, августу и септембру бити толики раст. То значи да ће укупна 
инфлација бити око шест одсто, а самим тим и пензионерска повишица. 
Ако би се ова предвиђања обистинила, просечна пензија била би већа за 1.464 динара. 
- За исплату увећаних пензија, држава би до краја године потрошила око шест милијарди 
динара више него што је првобитно планирано - додаје Ненадић. - Зато се очекује ребаланс 
буџета, који је неопходан и због исплате такозване тринаесте пензије. 
Ова ванредна социјална помоћ за око пола милиона најсиромашнијих пензионера државу ће 
коштати још 85,5 милиона динара. Прва рата ће се поделити половином септембра, а остале 
три требало би да се исплате до краја године. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392178-Ugasice-se-74-zanimanja 

Угасиће се 74 занимања 
И. МИЋЕВИЋ  

Од 307 смерова у средњим школама поједина немају ниједног уписаног ученика и 

постоје само на папиру. Ђаци незаинтересовани да уче за тапетара, ролетнара, 

минера 

ГОДИНАМА уназад у Србији се не школује ниједан млинар. Немамо ни ролетнара, паркетара, 
тапетара, пивара... Сва ова занимања постоје у школама, за њих се расписују конкурси, али 
нико не жели да их учи. 
Ово су само неки од неактивних образовних профила у средњим школама, међу којима су 
углавном двогодишњи и трогодишњи занати. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392178-Ugasice-se-74-zanimanja
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Према подацима Министарства просвете и науке, нико ни претходне године није уписао смер 
за електрозаваривача, гасног заваривача, руковаоца пољопривредне технике, израђивача 
рамова, тапетара железничког ентеријера, минера, рудара у подземној експлоатацији... Али 
ђаци нису желели ни у обућаре, тесаре и друге грађевинце. 
 

У свим средњим школама чак 74 од укупно 307 образовних профила није активно, тј. постоје 
само на папиру. 
ТРАЖИ СЕ ПРАТИЛАЦ У ЛОВУМноги смерови су замрли и чекају неке нове генерације да 
оживе, а са друге стране - у школе се уводе и нова занимања. Према најавама из Министарства 
просвете, разматра се увођење одељења за пратиоце у лову, шумске секаче мотористе, 
помоћнике оператера дигиталне штампе, техничаре фитомедицине, техничаре за логистику, 
димничаре... 

- Узрок томе је вероватно што се деца одлучују за профиле који им дају шире могућности 
запошљавања - објашњава Радиша Микарић, из Завода за унапређење образовања и 
васпитања. - Ако заврше, рецимо, за прехрамбеног техничара имају већи избор занимања, него 
ако су само млинари. 
Као још један разлог зашто се на неким смеровима тражи место више, а друга немају ниједног 
ђака, према Микарићевим речима, последица је и диктата тржишта. Тапетари железниког 
ентеријера, на пример, школовани су у Смедереву, а сада са том дипломом свршени 
средњошколци ретко могу да се запосле. За пивара се школује само по пола разреда на сваке 
три године, и то у Сомбору, колико је потребно за "Апатинску пивару". 
Трећи разлог због чега су неки разреди пусти је тај што деца ретко бирају физички тешке 
професије. Неће да буду у рударским јамама, за масивним машинама, на њивама... 
- Из огледних, у редован систем прешло је већ девет профила, а од септембра ће их бити још 
пет, и то конобар, кувар, посластичар, пословни и финансијски администратор - објашњава 
Микарић. - Припремили смо предлоге да из огледа у редован систем пређу укупно 23 
образовна профила. 
Реч је о одељењима која су имала "експерименталне" програме, који су сада дорађени и важиће 
за све школе које имају те смерове. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Samo-zakon-menja-formulu.sr.html 

Само закон мења формулу 
Наплата пензионих доприноса већа од очекиване, тако да за сада нема основа да се умањују 

пензије без обзира на стање у буџету, кажу пензионери 

Пензије морају пратити раст зарада у јавном сектору и усклађивати се са инфлацијом и 
половином прошлогодишњег реалног раста БДП-а, како је и прописано законима о буџетском 
систему, пензијском и инвалидском осигурању, према којим следеће усклађивање 
принадлежности следи 1. октобра. Уколико неко хоће да одступи од формуле за обрачун 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Samo-zakon-menja-formulu.sr.html
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пензија, мораће да мења закон. Овај је на снази и он мора да се поштује, каже за „Политику” 
Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србије. 

То би у најкраћем био његов коментар најаве Млађана Динкића, министра финансија, да се 
плате у јавном сектору и пензије неће замрзавати, али да је коалиционим споразумом 
предвиђено да се њихов раст у првој години усклађује са реалним могућностима буџета. 

Уколико стање у државној каси, због лоше економске ситуације покаже да се плате и пензије не 
могу усклађивати онако како то предвиђа закон, поступиће се, каже Чолаковић, у складу с 
могућностима, али ни то не може без измене закона. 

– Извесно је да ће пензије и убудуће стизати на време – сваког 10. и 25. у месецу, каже он и 
додаје да ће ПУПС учинити све да се закон пошутје и да пензионери ни на који начин не буду 
оштећени. У том смислу биће исплаћена и 13. пензија за социјално најугроженије пензионере – 
каже он. 

Чолаковић подсећа да је буџетом за 2012. годину предвиђена маса пара за исплату пензија по 
формули – увећање за раст потрошачких цена и половина БДП-а од 2011. године. С друге 
стране, стварност демантује ова очекивања, јер су приходи у буџету прецењени за 20, а расходи 
потцењени за 65 милијарди динара. 

Прописи предвиђају да пензионери и запослени у јавном сектору повишице добију два пута 
годишње. Први пут у априлу за износ тромесечне инфлације, док је друго повећање планирано 
за октобар. Прошле године бруто домаћи производ, односно оно што српска привреда створи 
за годину дана, порастао је за око 1,6 одсто, што значи да у формулу за обрачун улази повећање 
од 0,8 одсто, увећано за инфлацију од априла до октобра. 

Ако се у коалиционом споразуму каже да пензије и плате морају да буду усклађене с реалним 
могућностима буџета, јер је каса празна, а привреда у рецесији, рачуница показује да би 
пензије могле да буду и смањене. То се, међутим, неће десети и пензионери ће добити 
скромније повећање пензија од оног које им законом припада. 

На питање како коментарише нове најаве министра финансија и шта ће то значити за 
пензионере, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да нема разлога 
да се одступи од формуле за обрачун пензија, јер је прилив пара у касу фонда по основу 
доприноса већи до планираног. 

Чињеница је да Закон о буџетском систему омогућава да ако су изворни приходи мањи од 
очекиваног да може да се одступи од формуле за обрачун плата и пензија, али с обзиром на то 
да је наплата доприноса за ПИО већа, за то за сада нема основа. Таква одлука би додатно 
обезвредила пензије, а већ је у овом часу 80 одсто пензионера социјално угрожено, 
категоричан је Ненадић. 

Рачуница показује да је од априла, када су се пензије последњи пут усклађивале, забележен 
раст потрошачких од око 3,1 одсто, а очекује се да за још два до три одсто цене порасту до 1. 
октобра када следи ново усклађивање пензија. Претпоставка је да би у том случају пензије биле 
веће за пет до шест одсто, што повећава расходе за пензије за око седам милијарди динара, а 
што би требало да се обезбеди ребалансом буџета. 

Ненадић каже и да је недопустиво правити разлику између пензионера који примају 15.000 и 
оних који добијају 17.000 или 20.000 динара и једнима дати социјалну помоћ или такозвану 13. 
пензију, а другима не. 
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– Недопустиво је и да се стално плаше пензионери како нема пара за пензије и треба подизати 
кредите и задуживати се. Зашто нико не говори о контроли наплате доприноса, шта је и с 
имовином пензијског фонда, уштедама о којима се говорило током кампање, где би се могле 
уштедети додатне паре без кредитног задужења – пита Ненадић. 

Горан Николића, сарадник Института за европске студије, каже да нова владајућа већина, чак 
и да има најбољу намеру, неће моћи да испоштује закон по коме ће плате и пензије пратити 
раст цена. 

Јасна Петровић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oni_uvek_kazu_da_para_nema_pa_se_onda_nadje.4.html?news_id=245620 

Синдикати јавних служби о понуди министра финансија Млађана Динкића 

Они увек кажу да пара нема, па се онда нађе 
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Не можемо да кажемо да ли је понуда министра финансија коректна, пошто још није 

конкретна, каже за Данас председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић поводом 

јучерашње најаве Млађана Динкића да ће са репрезентативним синдикатима преговарати да се 

током следећих годину и по дана не примењује садашња методологија усклађивања плата у 

јавном сектору за коју је везано и усклађивање пензија као одговор синдиката на његово 

обећање да отпуштања неће бити. 

 
„Ми смо већ разговарали са ресорном министарком здравља Славицом Ђукић Дејановић и она 
нам је рекла да не види могућност за повећање зарада, јер нема новца ни за текуће обавезе, 
него су држави потребни кредити. Договорили смо се да разговор о тој и другим темама 
наставимо у току прве недеље септембра“, каже Савић. 

Мада је тај синдикат, каже Савић, увек спреман за разговоре и са ресорним и са министром 
финансија, прво би требало видети шта држава може добровољно, а шта присилно да учини јер 
„они увек кажу да пара нема, па се онда нађе“. 

„Министар финансија је говорио уопштено, рекао је да замрзавања неће бити, а да ће зараде 
расти у складу са могућностима, а ми не знамо шта он сматра за могућност“, каже Савић. 

Председник Републичког одбора синдиката управе Његош Потежица каже да никакве 
званичне информације није добио и да ће тај синдикат најпре разговарати са сада два 
министра надлежна за запослене у државној управи Верицом Калановић, у чији ресор спада 
локална самоуправа и Николом Селаковићем, у чији ресор спада државна управа. Јер, овај 
синдикат жели да види шта обећање министра Динкића да отпуштања неће бити значи у 
контексту најава да ће државна управа бити реформисана, а неке јавне институције укинуте, 
каква се решења нуде и шта могу очекивати од најављеног ребаланса буџета. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oni_uvek_kazu_da_para_nema_pa_se_onda_nadje.4.html?news_id=245620
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„Нама је најбитније да очувамо материјални статус запослених и да нема отпуштања, а сва 
друга питања могу се решити изменама члана 13 Закона о буџету, а у функцији примене 
колективних уговора“, каже Потежица. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић је рекао да је 2000. године учешће зарада у 
јавном сектору у укупној маси зарада износило 31-32 одсто, да је 2006-2007. године спуштено 
на 27,5 одсто, а да сада опет износи 31-32 одсто. „Просечне зараде у јавном сектору за 20 одсто 
су веће него у приватном и та разлика мора да се смањи“, рекао је Динкић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-fijat-500l-u-srbiji-za-13490-evra 

Нови Фијат "500Л" у Србији за 13.490 евра 
 

Нови Фијат "500Л" продаваће се у Србији по цени од 13.490 евра, објавила је данас 
компанија Фијат аутомобили Србије. Нови Фијат "500Л" (Л - Ларге) званично је 
представљен почетком марта на Салону аутомобила у Женеви, а пре нешто више 
од месец дана представници специјализованих медија из целог света имали су 
прилику да обаве прве тест вожње у Торину 

Тај модел се ексклузивно производи у Крагујевцу, одакле за купце у Србији стиже вест - цена 
основне верзије са "Еуро 6" бензинским мотором "1.4 16В ФИРЕ" (95 КС), шестостепеним 
мењачем и пакетом опреме "Поп" износи 13.490 евра. 

Пакет "Поп" је веома богат и садржи ЕСП, АСР, МСР, АБС+ЕБД, ХИЛЛ ХОЛДЕР, ваздушне 
јастуке за возача и сувозача, бочне ваздушне јастуке, ваздушне завесе, централну браву с 
даљинском командом, серво-управљач подесив по висини и дубини, електричне команде 
прозора у предњим вратима, подешавање возачевог седишта по висини, Царго Боx, 
Старт&Стоп уређај за моторе ТинАир и МултиЈет, точкове од 16 инча... 
Каросерија дужине 4.147 мм, ширине 1.784 мм и висине 1.665 мм, уз међуосовински размак од 
2.612 мм, нуди "спој функционалности и емоција" за пет одраслих путника. 

Основни капацитет пртљажника је 400 литара, а са склопљеном задњом клупом чак 1.310. 

Понуда обухвата 11 боја каросерије, три боје крова (бела, црна и боја каросерије) и три боје 
наплатака (бела, црна и алуминијум), што заједно даје јединствен резултат у класи - чак 333 
комбинације за персонализацију возила. 

У гами мотора Фијата "500Л", поред бензинског мотора од 1,4 литра, налазе се и "турбо дизел 
Мултијет 2" од 1,3 литра (85 КС) и 0,9 "ТњинАир" (105 КС). 

Осим добрих перформанси и ниске потрошње горива, ови мотори имају и веома ниску емисију 
штетних гасова - два од три (бензинци 1,4 и ТwинАир) већ испуњавају будуће "Еуро 6" 
стандарде, док је турбо дизел значајно испред важећих "Еуро 5" стандарда, наведено је у 
саопштењу. 
(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-fijat-500l-u-srbiji-za-13490-evra
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/koliko-pacijenata-tolika-plata 

Колико пацијената, толика плата 
 

Капитација, односно плаћање лекара по броју пацијената, најављује се већ 
неколико година, али до сада се за то нису стекли услови. Један од њих је да се 
заврши изјашњавање пацијената о изабраном лекару, што је предуслов да се 
тачно оцени колико који има пацијената. 

 Тај посао ни до данас није потпуно завршен јер свог лекара још увек немају сви грађани, али, 
како надлежни кажу, велики проценат осигураника изјаснио се о изабраном лекару, па се 
капитација од јесени може коначно спровести. 

Министарка здравља Славица Ђукић-Дејановић изјавила је за наш лист да ће капитација 
почети од 1. октобра. Како је истакла, капитација је нешто што постоји у свим земљама, а циљ 
је да се постигне праведније награђивање лекара као и да пацијент има што квалитетнију 
услугу. 

– Установићемо процес рада лекара у једној установи па ће онај ко ради просечно имати сто 
одсто плату, онај ко ради мало изнад просека имаће нешто већу плату, односно уколико је 
радио испод просека, мању – каже министарка Ђукић-Дејановић. – То ће се односити на 
лекаре, медицинске сестре и техничаре. Иако те разлике неће бити велике, око десет одсто 
плате, сматрамо да ће ипак утицати на мотивацију здравствених радника да квалитетније раде 
свој посао у интересу пацијената. Мислим да је капитација добра. Систем награђивања треба да 
буде различит и за оне који раде у секундарној и терцијарној здравственој заштити због тога 
што нисмо сви исти, па ни у свом односу према послу који имамо. То се мора и треба 
разликовати. Тај проценат варијабилног дела је у неким земљама нашег окружења знатно 
већи, ми нисмо одмах хтели да кренемо с великим процентом, али је потребно да капитација 
постане наша реалност. 

До краја године сви пацијенти би требало да се определе за свог изабраног лекара. Та акција 
води се под окриљем Републичког фонда за здравствено осигурање, који је за следећу годину 
најавио измену начина финансирања примарне здравствене заштите. Она се односи на 
увођење капитације, чиме се жели обезбедити правичнији и стимулатнивнији начин расподеле 
здравственог динара домовима здравља, водећи рачуна о квалитету рада лекара, а не само о 
броју пацијената који се код њега лече. Сматра се да ће се пацијенти опредељивати за оног 
лекара чијим радом су задовољни, што ће послужити као критеријум за висину зараде. 
Уколико није задовољан радом и односом изабраног лекара, пацијент се после шест месеци 
може определити за другог. 

        Ј. Барбузан 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/koliko-pacijenata-tolika-plata
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:zaposljavamo-premalo-

stranaca&catid=9&Itemid=120 

Запошљавамо премало странаца 
 

Број странаца који добије дозволу за рад не угрожава домаће незапослено становништво, тврде 
у НСЗ 

У Србији се годишње страним држављанима у просеку изда око 2.500 дозвола за рад што је 
неколико пута мање него у већини суседних земаља, објавила је Национална служба за 
запошљавање (НСЗ). Црна Гора издаје бар три пута више, Словенија шест до седам пута више, 
Хрватска три до пет пута више, а чак и Босна и Херцеговина издаје више дозвола за рад 
странцима од нас, рекао је агенцији Бета представник НСЗ Бошко Латковић. Како је истакао 
Латковић, начелник Одељења НСЗ за примену међудржавних споразума и накнада, број 
издатих дозвола значи да Србија није обећана дестинација за странце, како по висини плата, 
тако и по условима рада. 

Додао је да ипак и поред високе стопе незапослености у Србији од око 25 одсто, број странаца 
који добије дозволу за рад не угрожава домаће незапослено становништво. Како је објаснио 
Латковић, захтев за издавање радне дозволе странцу који има привремени боравак, у НСЗ 
подноси послодавац који је систематизацијом рада предвидео могућност запошљавања странца 
на одређеном радном месту. НЗС може одбити захтев тог послодавца уколико на евиденцији 
има незапослених грађана Србије са истим звањем, стручном спремом и искуством као и 
странца за кога се дозвола тражи. Латковић је казао да је за првих шест месеци 2012. године 
НЗС издао 1.437 радних дозвола странцима који имају привремени боравак у Србији, док су 
2011. издате 2.573 радне дозволе. Највише радних дозвола за првих шест месеци ове године - 
130, издато је држављанима Руске Федерације, а 2011. издато им је 255 дозвола. Латковић је 
казао да се Руси највише запошљавају у енергетици - компанијама НИС или Гаспромњефт, као 
чланови управних одбора, директори, саветници, а у мањем броју и као лектори или 
преводиоци за руски језик. На другом месту по броју дозвола су држављани Македоније којима 
је за првих шест месеци 2012. године издато 110 дозвола, 2011. им је издато 265 дозвола. Они 
најчешће раде као рудари, а у мањем броју као представници и трговачки путници, углавном 
фармацеутских компанија које имају представништва у Србији. Држављани Кине добили су 
прошле године 300 радних дозвола, а у првој половини 2012. добили су 70, у шта нису 
урачунати они који су отворили фирме и радње. Држављани Кине се углавном ангажују у 
малопродајним објектима у власништву својих сународника или у ресторанима, као кувари или 
помоћно кухињско особље, рекао је Латковић. Он је навео да држављани Европске уније у 
Србији највише раде као стручњаци са менаџерским искуством, а највише их је из Грчке, 
Италије, Аустрије и Немачке. Највише странаца је у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, а више 
од половине свих радних дозвола издато је на територији главног града. Латковић ускоро 
очекује нов закон о запошљавању странаца, усклађен са прописима ЕУ јер је важећи домаћи 
закон, из 1978. године, застарео. Он је казао да НСЗ у својој евиденцији нема све странце који 
раде у Србији, јер, поред осталог, нема надлежност да евидентира оне који оснивају своја 
предузећа, који раде привремене послове по уговору или су ангажовани на неким пројектима 
државе. Те податке, како је додао, имају полиција која издаје боравишне дозволе и Агенција за 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:zaposljavamo-premalo-stranaca&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:zaposljavamo-premalo-stranaca&catid=9&Itemid=120
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привредне регистре где се оснивају фирме. Латковић је рекао да је због тога за сада тешко рећи 
колико је странаца заиста ангажовано у Србији, а процене се крећу око 6.000 годишње. Бета 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Bez-posla,-napu%C5%A1taju-

Srbiju&catid=11&Itemid=122 

Без посла, напуштају Србију 
  

Просечан млади Европљанин са 24 године већ је завршио школовање, волонтира у просеку пет 
сати недељно и има план како ће изгледати његов живот у наредних пет година, показују 
последње анализе рађене у оквиру ЕУ. Просечан млади житељ Србије има 24 године, завршио 
је факултет или средњу школу и тражи посао. Притом нема јасну визију како ће изгледати 
његов живот ни за две, а камоли за пет година. Због економске кризе сусреће се са све већим 
егзистенцијалним и материјалним проблемима, истиче се у анализи Колико вреде млади у 
Србији, коју су израдиле Кровне организације младих у Србији. 

Удружења за побољшање положаја младих образлажу у јучерашњем саопштењу да је Србија и 
даље на зачељу листе земаља са бројем високообразованих грађана, док млади чине чак 50 
одсто, око 400.000, од укупног броја незапослених у Србији. Сваки трећи студент након што 
дипломира, планира да заувек напусти брдовиту и кризом захваћену земљу на Балкану. 
Највећи раст сиромаштва у претходном периоду забележен је управо код младих узраста од 19 
до 24 године, кажу представници младих и питају се колико они уопште вреде, те у којој мери 
надлежне институције и јавност уважавају и решавају проблеме ове све угроженије популације. 
Представници Кровне организације младих, Министарства омладине и спорта, Америчке 
агенције за развој (УСАИД), Националне асоцијације омладинског рада организују данас са 
почетком у 12 сати у просторијама Медија Центра у Београду панел дискусију о положају 
омладине. Уједно позивају све заинтересоване да учествују у расправи и дају конструктивне 
предлоге за бољи положај младих. @ЛЕГЕНДА: Млади немају визију будућности 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Lekare-i-dalje-kaznjavaju-zbog-recepata-sindikat-poziva-na-neplacanje-kazni.html 

Лекаре и даље кажњавају због рецепата, 
синдикат позива на неплаћање казни 

Лекарима који прописују лекове мимо листе и правила Фонда за здравствено осигурање и даље 
прете новчане казне. 

Дарибор Стјепановић из Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити каже за 
Радио 021 да лекаре најчешће кажњавају јер не желе да пацијентима компликују лечење, 
шаљући их код специјалиста за лекове за које  Фонд инсистира да их одобравају специјалисти. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Bez-posla,-napu%C5%A1taju-Srbiju&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Bez-posla,-napu%C5%A1taju-Srbiju&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=6d66439a09291486e4e3bd4916966edbe3197b04
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Lekare-i-dalje-kaznjavaju-zbog-recepata-sindikat-poziva-na-neplacanje-kazni.html
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"Шта се још дешава? Паковање лека има 20, а пацијенту треба 30 таблета. Значи лекар мора 
прописати две кутије, јер не може кутију и по, а они само гледају да је прописао више лекова и 
да је направио штету", објашњава Стјепановић. 

Дешава се и да лекари буду кажњени јер су некоме ко је преживео инфаркт дали лек који је 
бољи, а који Фонд за здравствено осигурање дозвољава само за оне који су се два пута нашли у 
таквој животној опасности. Стјепановић каже да има лекара који су својевољно платили овакву 
врсту казне, али да се у Новом Саду још није десило да буду принуђени на то, па најчешће 
установа у којој раде из сопствених средстава покрије трошак.  
 
Он саветује лекаре да не плаћају овакве казне, јер сматра да нису начинили никакву штету тиме 
што су пацијенте излечили краћим путем. "Направио је штету Фонду јер је прописана кутија 
више, јер нема сагласности специјалисте или овај лек може добити ако је човек имао два 
инфаркта, а ако није, онда може добити неки други. А лекар зна који је ефикаснији лек", каже 
Стјепановић за 021.  
 
Он очекује да ће се у решавању овог, као и других проблема у здравству, помак направити од 
септембра, до када је министарка здравља, Славица Ђукић Дејановић затражила времена за 
предлагање конкретних решења. Као најважнији проблем који треба решити истиче 
материјални положај запослених, за који каже да је катастрофалан. 

"Да ли ћемо наћи заједнички језик или ће бити "вруће јесени", то ћемо видети", закључује 
Стјепановић. (Д.С.) 
 


