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Једнократна помоћ стиже пре рока 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Сви пензионери у Србији добиће по 5.000 динара највероватније у среду 23. новембра. – 
Повећање плата и пензија могуће само на основу раста, а не политичких договора – поручио 
премијер Вучић 
Више од 1,7 милиона пензионера у Србији добиће до краја овог месеца, а највероватније у среду 
23. новембра, помоћ од по 5.000 динара, најавио је министар финансија Душан Вујовић. 
– Ову једнократну помоћ добиће сви пензионери, а посебно ће бити значајно за 1,05 милиона 
пензионера у Србији који примају најнижу пензију – рекао је Вујовић. 
Реч је о линеарном повећању, које, дакле, не улази у основицу за обрачун наредних пензија. 
Премијер Србије, Александар Вучић рекао је да је свако повећање плата и пензија могуће само 
на основу раста, а не политичког договора, јер озбиљна држава не функционише на 
политичким договорима. 
За ову намену из буџета ће бити издвојено 8,5 милијарди динара, како је и договорено с 
мисијом Међународног монетарног фонда, да би ново повећање од 1,5 одсто дошло с првим 
данима нове године. 
Статистика ПИО фонда показује да у Србији 132.000 пензионера прима месечно до 10.000 
динара, што значи да ће с новим повећањем добити 15.000. док од 10.000 до 15.000 пензију 
прима скоро 400.000 најстаријих који ће после ове помоћи примити 15.000 односно 20.000 
динара, док 255.315 пензионера добија месечно између 20.000 и 25.000 динара месечно. 
Највећу пензију за 45 година радног стажа од око 99.637, прима стотинак пензионера и они ће с 
овом једнократном помоћи наредних дана добити по 104.000 динара. 
Када почетком наредне године пензије буду повећање за 1,5 одсто, пензионери са 10.000 
динара, добиће за 150 динара више, онима с просечном пензијом од 23.4550 увећање на чеку 
биће за 351,88 динара, а они с највећом пензијом с јануарским чеком добиће око 1.494 динара. 
Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, каже, да је лепа вест што је ова 
једнократна помоћ стигле и пре него што је било најављено, али би било још лепше да се 
додељује 6.000 уместо 5.000 динара, како се говорило. 
– Очекивали смо да помоћ стигне у децембру, па смо сви били пријатно изненађени. С друге 
стране, остаје питање када ће пензије наставити да се усклађују два пута годишње с растом 
инфлације, у априлу и октобру, како и предвиђа Закон о ПИО и буџетском систему. Тим пре 
што је првобитна одлука да умањење пензија важи до краја 2017. године преиначена до краја 
ове године. А сада то више нико не спомиње – каже Перић. 
Пензионерима је важно да то сазнају, као што је било важно да им се јасно каже да нема пара 
за враћање пензија на износ пре умањења. То је било јасно од старта, објашњава он. 
– С премијером ћемо разговарати и о томе шта све улази у обрачун за потрошачку корпу, јер се 
чини да се званична статистика разликује од цена у продавницама. Јесте, међугодишња 
инфлација 1,5 одсто и тачно је и да је од почетка ове године забележен раст цена на мало за 1,8 
процената, али се чини да су реални трошкови живота, ипак већи, закључио је Перић. 
Исплата 23. новембра и у поштама и на руке  
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање потврдио је да ће пензионерима, у 
складу са закључком владе, једнократно исплатити по 5.000 динара и то 23. новембра 2016. 

http://www.politika.rs/
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године уплатом на текуће рачуне корисника и на шалтерима пошта, а истог дана почеће и 
исплата на кућне адресе корисника и трајаће неколико дана. 
Наведени износ биће исплаћен корисницима права на пензију, на привремену накнаду по 
основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, 
корисницима права на инвалидску пензију и инвалидној деци која су корисници права на 
привремену накнаду за време незапослености. 
Једнократна исплата припада свим корисницима којима је исплаћена пензија или накнада за 
октобар 2016. године и који имају пребивалиште на територији Србије, наводи се у саопштењу 
ПИО фонда. 

 

Министарство: У штрајку упозорења 133 средње и 312 основних школа 
 
У штрајку упозорења учествовало је 133 средње и 312 основних школа, саопштило је данас 
Министарство просвете. 
Како кажу, према подацима добијеним од школских управа, од укупно 1.772 школа, током 
преподневне смене у штрајку упозорења учествовало је 133 средње и 312 основних школа, што 
је 25,11 одсто. 
„У овим школама, у штрајку упозорења учествује више од 50 одсто наставника”, наводи се у 
саопштењу. 
Три синдиката у просвети у једнодневном штрајку упозорења 

Председница Уједињеног синдиката просветних радника Јасна Јанковић изјавила је да је више 
од 500 школа ступило данас у једнодневни штрајк упозорења скраћењем часова на 30 минута, 
док су још два синдиката такође ступила у једнодневни штрајк упозорења и нису одржани први 
часови у преподневној смени, а неће се одржати ни у поподневној смени. 
Јанковић је на конференцији за новинаре, навела да је 38 школа у Београду у штрајку, и да су 
захтеви спровођење споразума о решавању спорних питања, који је потписан у априлу 2015. 
године, повећање плата у просвети за 12 одсто и решавање питања технолошких вишкова у 
просвети. 
Она је рекла да тај синдикат чека позив министра просвете Младена Шарчевића, наводећи да 
од пре десет дана, када је једнодневни штрајк упозорења најављен, министар просвете и влада 
нису позвали представнике уније на разговор. 
„Ако неће неко нас да зове на разговор, ми ћемо се препоручити”, рекла је Јанковић и оценила 
да је то што их нико од представника владе није звао доказ да не постоји социјални дијалог. 
Према њеним речима, у поједине школе су долазили полицајци и униформисана лица да се 
распитују о данашњем штрајку. 
То је, рекла је, недопустив вид притиска. 
Јанковић је похвалила министра Шарчевића што је имао, како каже, личну храброст. 
Како је рекла, укупно има 736 школа чланица УСПР. 
Синдикат радника у просвети Србије и Синдикат образовања Србије такође су ступили у 
једнодневни штрајк упозорења, а председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан 
Брајковић рекао је да је у штрајку упозорења 270 школа у Србији од више од 600 школа у 
којима тај синдикат има своје чланове. 
Брајковић је навео да његов синдикат тражи да се плате у просвети повећају за 10 одсто и 
исплату новогодишњих награда, као и измену Закона о систему образовања и васпитања, чију 
је измену и министар просвете обећао. 
Према његовим речима, сада тај синдикат очекује да види какви ће бити кораци Владе поводом 
захтева. 
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Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић је рекла да су у једнодневном 
штрајку упозорења 473 школе од укупно 672 школе које су чланице тог синдиката. 
Захтеви тог синдиката, како је навела, јесу повећање плата у просвети за 14,2 одсто и исптала 
новогодишњих награда, као и потписивање Посебног колективног уговора за високо 
образовање. 
Она је навела да тај синдикат има лепу сарадњу са министром просвете, али да је за решавање 
проблема у просвети кључан министар финансија. 

 

Четири синдиката – три врсте штрајка 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Чланови Уније синдиката просветних радника држаће часове по 30 минута, наставници који су 

у Синдикату образовања Србије и Синдикату радника у просвети Србије неће држати први час 

у обе смене, док је „Независност” одлуку о начину протеста препустио својим члановима 

Нико не зна како ће данас изгледати настава у основним и средњим школама у Србији – 
штрајк су најавила три просветна синдиката, али сваки на другачији начин, док је четврти 
препустио одлуку свом чланству на терену. 
То значи да ће бити школа у којима ће се настава одвијати нормално, затим оних у којима ће 
наставници који припадају Унији синдиката просветних радника (УСПРС) скратити часове на 
30 минута, али и школа у којима неће бити првог часа у обе смене, уколико школа већински 
припада Синдикату образовања Србије (СОС) и Синдикату радника у просвети Србије (СРПС). 
ГСПРС „Независност” је одлуку о начину протеста препустио својим члановима. 
Иако синдикати нису јединствени у начину реализације штрајка, слажу се у једноме – ово је 
штрајк упозорења због неадекватног материјалног положаја просветних радника. 
Занимљиво је да ће министар просвете Младен Шарчевић данас обићи школе у Чачку, а овај 
град је познат као главно упориште свих претходних штрајкова и „непослушних” школа, пре 
свега чланова Уније. 
Занимљиво је да ће министар просвете Младен Шарчевић данас обићи школе у Чачку, а овај 

град је познат као главно упориште претходних штрајкова и „непослушних” школа 

Председница УСПРС Јасна Јанковић изјавила је за наш лист да тај синдикат остаје при захтеву 
да плате у просвети буду повећане за 12 одсто и да је ово акција коју иницира Унија синдиката 
просветних радника Србије. 
– Наши захтеви су исти већ две године. Просвети зараде и нису смеле бити смањене, јер нису 
ни повећаване од 2010. до 2014. године. Просечна плата у просвети је 39.800, а републички 
просек је виши од 45.000 динара. Ми чак и са повећањем од седам одсто не можемо ни тај 
просек да стигнемо, а камоли да пређемо што би било логично јер имамо највећи број 
високообразованих у јавном сектору – каже Јанковић. Она подсећа и да су синдикати након 
петомесечног штрајка и борбе за платне разреде, у априлу прошле године са Владом потписали 
споразум, али да је он заборављен. 
Подсетимо, потписано је да се примени Закон о платним разредима, и да се изврши исплата 
светосавских и новогодишњих награда, као и побољшање материјалног положаја. Споразум су 
потписали Срђан Вербић и Кори Удовички, тад актуелни министри, али га је прихватила Влада 
Србије. 
На јучерашњој конференцији за новинаре СОС и СРПС-а, председница Синдиката образовања 
Србије Валентина Илић рекла је да су члановима послали упутство да штрајкују обједињено, 
односно да, ако у некој школи има и чланова Уније, сви скрате часове на 30 минута. 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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Слободан Брајковић, председник СРПС-а, каже да нису могли да уведу чланство у незаконит 
штрајк, јер би директори против запослених могли да примене рестриктивне мере. 
Председник синдиката „Независност” проф. др Томислав Живановић је такође присуствовао 
овој конференцији, али је рекао да је члановима тог синдиката остављено да сами одлуче да ли 
ће се придружити штрајку.  
 

 

 

 

 
Отпуштање вишкова: За социјалне програме још три милијарде  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 
Решавање вишка запослених коштало 14 милијарди динара, до краја године нове исплате. Још 
20.000 радника у проблему, без Бора, Ресавице, Железница. Вулин: На овај начин збринута су 
24.474 радника 
ВИШЕ од 14 милијарди динара добило је 286 предузећа у Србији за решавање проблема вишка 
запослених од почетка 2015. године до данас. Остатак новца, око три милијарде динара, биће 
потрошен на остале фирме у реструктурирању. 
На списку оних којима је додељено највише пара су врањски "Заваривач", крушевачки 
"Трајал", јагодински "Каблови" и група "Застава возила АД" из Крагујевца. 
Како је "Новостима" речено у Министарству рада, добар део колача припао је и "Хиполу" из 
Оџака, прибојском ФАП-у, "Шамоту Даросава", као и краљевачком "Магнохрому", мало 
познатом лесковачком "Галпресу" и ПКБ из Београда. 
- На овај начин збринута су 24.474 радника - рекао је Александар Вулин, министар за рад. - 
Ниједан радник неће остати на улици, и нико ко је у државној одговорности неће бити без 
социјалног програма, без одговарајуће заштите, као ни без здравствене заштите. 
Он каже да држава води рачуна о сваком од запослених, и о онима које су деценијама држали 
на некаквим радним местима, а да није постојала потреба ни за њиховим предузећима, ни за 
њиховим радом, али су у том тренутку куповали њихове гласове, државним новцем покушали 
су да не решавају проблеме. До краја године предвиђено је још нешто више од три милијарде 
динара за решавање вишка запослених. 
ЗДРАВСТВО, ШКОЛСТВО, УПРАВА Велики је проблем што у 289 предузећа која су 
обухваћена социјалним програмима нису предвиђени здравство, просвета и јавна управа, а ту 
је највећи број вишкова у Србији, сматра Љубиша Несторовић. 
Љубиша Несторовић из Самосталног синдиката хемије и неметала каже за "Новости" да су 
највећи добили и највише новца и да је до сада решено тек нешто више од половине вишка 
запослених у Србији, а остало је још око 20.000 радника у проблему не рачунајући Бор, 
Ресавицу, Железнице Србије. 
- До краја године биће потрошен сав новац који смо добили од ММФ - каже Несторовић. - 
Постоји строга контрола новца и они за сваки динар и програм морају да дају сагласност. 
Видећемо да ли ће буџетом за наредну годину бити новца за остатак радника у предузећима у 
реструктурирању. 
Одлука о утврђивању програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 
2015. и 2016. годину примењује се на предузећа са већинским државним, односно друштвеним 
капиталом, као и на зависна друштва, која су пословала у оквиру субјекта приватизације, а код 
којих се овај поступак спроводи кроз покретање стечаја. 
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- Он обухвата предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом са већинским државним, односно друштвеним капиталом - кажу у 
Министарству рада. - Решавање вишка запослених из средстава буџета зависи искључиво од 
поднетих захтева са пратећом прописаном документацијом. Законом о буџету за 2016. 
опредељена су средства за решавање вишка запослених у износу од шест милијарди динара. 
Како кажу у министарству, у наредном периоду се очекује и да Министарство финансија 
достави инструкције за израду буџета за 2017, што је основ за планирање средстава за 
решавање вишка запослених у субјектима приватизације у наредној години.  
 
 

Час најдужи у Београду  
Аутор:И. МИЋЕВИЋ 
 
Четири просветна синдиката организовала штрајк упозорења. Различити подаци о броју школа 
у штрајку упозорења 
ПРОСВЕТАРИ су у четвртак одржали штрајк упозорења, а број наставника који су скратили 
часове или су обуставили наставу током првог часа значајно се разликује, зависно од извора. У 
Унији синдиката просветних радника кажу да су у 512 школа, њихових чланица часови били 
скраћени. Синдикат образовања Србије (СОС) избројао је 522 школе у штрајку, од укупно 672 
чланице. У Синдикату радника у просвети кажу да први час у првој и другој смени нису држали 
наставници у 338 основних и средњих школа, а у штрајку је био и део чланица УГСПР 
"Независност". 
Упркос свим тим бројевима, готово је немогуће из синдикалних извора доћи до податка колико 
је укупно школа у четвртак штрајковало. Не може се израчунати простим сабирањем, јер су у 
многим школама активна два, па и три синдиката, па се имена школа на штрајкачким 
списковима понављају. 
Подаци Министарства просвете су, опет, сасвим другачији - они тврде да се тек четвртина 
школа придружила протесту упозорења. 
- Од укупно 1.772 школе, током преподневне смене у штрајку упозорења учествовале су 133 
средње и 312 основних школа. У овим школама у штрајку упозорења учествује више од 50 одсто 
наставника - саопштили су из Министарства просвете. 
То опет значи да школе у којима се протесту прикључило мање од половине запослених нису 
рачунали. 
Синдикалци су најмање задовољни одазивом београдских колега. Према речима Јасне 
Јанковић, председнице Уније, "Београд се мало успавао", јер је ту од 80 њихових чланица, тек 
38 скратило часове. У Унији објашњавају да велики одазив био у Крушевцу (39 школа), 
Крагујевцу (35), Чачку (27), Нишу (26)... 
Валентина Илић, председница СОС-а, задовољна је одазивом 522 од 672 школе и каже да су, 
рецимо, у Војводини две трећине школа биле у штрајку. 
Министар просвете Младен Шарчевић оценио је у четвртак да захтеви просветних радника за 
повећање плата и решавање вишка запослених "у овом тренутку нису баш тако оправдани". 
- Економски показатељи су такви да се озбиљније повећање зарада просветних радника може 
очекивати током 2018. - рекао је министар Шарчевић. - Ако је повећање плата, у условима 
ММФ-а и неких рестрикција државе, за просвету веће од осталих делатности, онда је то путоказ 
да ће у сваком следећем повећању зарада просвета имати више, јер је ред да се примања 
просветних радника изједначе са осталима.  
ТРИ МОДЕЛА ПРОТЕСТА 
У ОСНОВНИМ и средњим школама на три начина је био организован штрајк. Једне су имале 
скраћене часове, тако што се целог дана звоно оглашавало на 30 минута. У другима је звонило 
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на 45 минута, али су наставници каснили на час 15 минута или су долазили на време, а 
излазили после пола сата. Према трећем моделу - није било првог часа у првој и другој смени. 
 

 
Посао у нашим банкама напустило 8.000 људи  
Аутор:С. МОРАВЧЕВИЋ 
 
У банкарском сектору Србије за последњих 12 година драстично смањен број радника, али и 
зараде. Тренутно у 24 домаће банке ради 24.128 службеника 
БАНКЕ у Србији све више затварају експозитуре и отпуштају запослене. У 30 банака, према 
подацима Народне банке, запослено је 24.128 службеника, што је за више од 8.000 мање него 
пре 12 година. У односу на лане број запослених у банкама смањен је за 625 људи, а на тржишту 
се појавила још једна банка. Тако се број банкара готово вратио на ниво из 2004., када је 24.098 
службеника радило у 40 банака. Процват банкарског сектора почео је пре 12 година, а врхунац 
је достигао 2008. године, када је у 37 банака радило 32.347 службеника. Тада је то била и 
најплаћенија привредна грана с просечном платом већом од 1.000 евра. 
Због кризе која је уследила све је мања потреба за банкарима, а и зараде су им све мање, па су, 
према републичком просеку, пали на треће место, са 84.000 динара. И зараде банака су све 
мање. Према последњим подацима, профит на крају јуна износио је 20,4 милијарде динара. 
Добитак од 24,4 милијарде динара оствариле су 23 банке, а њих седам имало је губитак "тежак" 
четири милијарде динара. Позиције и зараде и "минуса" концентрисане су тако да су три банке 
оствариле више од половине профита, док једна банка губиташ чини две трећине "минуса" 
целог банкарског сектора. 
- Банке сада имају мрежу од 1.717 експозитура и филијала, или за 22 мање него лане - наводи 
НБС. 
Само у другом кварталу ове године 11 банака је отпустило 267 службеника, а њих 15 је 
запослило 220 људи. Стране банке запошљавају 18.088 службеника, а домаће 6.040 људи. 
Највише је банкара у четири грчке банке - 4.344, док у две италијанске ради 4.247 службеника. 
Банкарски сектор је од 2010. до 2013. отпустио скоро 4.800 људи, од чега само у 2013. више од 
2.500. Највећи разлог за такав резултат су четири угашене банке.  
СКУПЉЕ УСЛУГЕ 
Банке затварају експозитуре које у просеку запошљавају мањи број људи. Такође, банке, да би 
смањиле трошкове, форсирају електронско банкарство, како би што мање клијената долазило 
на шалтере. Поједине банке су тако дуплирале провизије за плаћање комуналија да би 
смањиле гужве у експозитурама и да не би морале да запосле нове раднике. 
 
 

Пензионерима по 5.000 до краја идуће недеље  
Аутори:Ј. Ж. С. - Д. И. К.  
 
Више од 1,7 милиона најстаријих суграђана почев од 23. новембра добиће једнократну помоћ. 
Новац прво на рачуне, потом онима који пензије примају на адресу  
ЗА више од 1,7 милиона пензионера у Србији од среде, 23. новембра, почиње исплата 
једнократне помоћи у износу од 5.000 динара. Првог дана новац ће бити уплаћен на текуће 
рачуне за око 1,2 милиона најстаријих суграђана, а најкасније до краја следеће недеље добиће 
је и они којима пензије стижу на кућну адресу. 
Пензионери којима ће поштари донети новац добиће укупан износ који неће бити умањен за 
поштанске трошкове, као што је случај када примају пензије. 
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- Трошкови испоруке неће ићи на рачун корисника - кажу у ПИО. - Помоћ стиже свим 
пензионерима који имају пребивалиште у Србији, без обзира на то да ли им део чека исплаћује 
наш пензиони фонд а део добијају из иностранства и без обзира на висину иностраног чека. 
Важно је само да имају пребивалиште у Србији. 
Наведени износ биће исплаћен корисницима права на пензију, на привремену накнаду по 
основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, 
корисницима права на инвалидску пензију и инвалидној деци која су корисници права на 
привремену накнаду за време незапослености. 
- Једнократна исплата припада свим корисницима којима је исплаћена пензија или накнада за 
октобар 2016. године - кажу у ПИО.  
Ову помоћ ће добити сви, а посебно ће бити значајна за нешто више од милион пензионера 
који примају најниже износе. 
- Када смо добили више новца, више зарадили, када је привреда боље функционисала, наравно 
да су први који то треба да осете пензионери - рекао је Александар Вулин, министар рада, за 
"Новости". - Најстарији суграђани су поднели заиста велики терет. Чињеница је да су пензије 
данас сигурне, стабилне, да нема инфлације којом се обезвређују као што се дешавало некада 
када су оне само формално повећаване. 
Проценат повећања пензија за 2017. још није утаначен. До сада су званичници излазили с 
проценом од 1,5 одсто. 
Буџетом за 2017. биће предвиђено и повећање зарада запослених у јавном сектору. Према 
упутству које је Министарство финансија послало буџетским корисницима, највећи проценат 
раста, од шест одсто, добиће запослени у основним и средњим школама и установама 
ученичког стандарда. За установе високог и вишег образовања и студентског стандарда 
увећање плата је упола мање - три одсто. 
Највећи део запослених у јавном сектору примаће плате увећане за пет одсто. Међу њима су 
запослени у научно-истраживачкој делатности: истраживачи (осим оних који имају радни 
однос заснован на факултету) и помоћно особље. Пет одсто следује и запосленима у МУП, БИА, 
Министарству одбране, установама социјалне и здравствене заштите, Управи за извршење 
кривичних санкција, установама културе, као и запосленима у правосуђу (осим судија и 
тужилаца). 
- Као и у претходним годинама, и у 2017. не треба планирати обрачун и исплату божићних, 
годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. 
години - наводи се у упутству Министарства финансија.  
ПОВЕЋАЊЕ САМО НА ОСНОВУ РАСТА 
СВАКО повећање плата и пензија могуће је само на основу раста, а не политичког договора - 
рекао је премијер Александар Вучић на отварању фабрике кинеске компаније "Еурофибер" у 
Ћуприји. Он је казао да озбиљна држава не функционише на партијским договорима. 
Душан Вујовић, министар финансија, рекао је на "Рајфајзен привредној конференцији" да ће 
буџет за наредну годину бити умерено развојни, као и да очекује да и потрошња буде покретач 
раста и да плате буду повећане. 
 

 

 

 

 



10 

 

 
 

Дошло време да приватници повећају плате 
Аутор:Д. У. 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је, после две године штедње, време да се 

повећају доходци. Вујовић је на Рајфајзен привредној конференцији казао да ће буџет за 

следећу годину бити пројектован конзервативно али уз очекивање да и потрошња буде 

покретач раста и да плате буду повећане. 

„Дошло је време да приватни сектор компензује, а држава ће повећати оним секторима који су 
годинама били без повећања”, навео је он. 
Министар финансија изјавио је да ће буџет за наредну годину бити умерено развојни са растом 
Бруто домаћег производа (БДП) од преко три одсто и са инфлацијом од око један одсто. 
Према његовим речима, предвиђен је и буџетски дефицити од 1,7 одсто БДП-а, а који ће бити 
4.400 милијарди динара. 
Он је  нагласио и да ће раст БДП, који се наредне године очекује да буде 3,5 одсто, бити по 
основу раста свих производних сектора и тражње, а биће подстицан и извозом и директним 
инвестицијама. 
Према његовим речима, на крају ове године раст БДП-а биће већи од 2,7 одсто. Он је навео и да 
је у буџету тренутно суфицит од 52,4 милијарди динара. 
Вујовић је казао да је Министарство финансија доставило свим буџетским корисницима 
предлог буџета за наредну годину и да се очекује да они наредних дана доставе своје замерке. 
Навео је и да се са предлогом бужета за 2017. не касни прецизирајући да се он ради у сарадњи 
са ММФ-ом и да треба да буде усклађен. Министар је напоменуо и да је требало сачекати 
резултате наглашавајући да би био далеко лошији д аје прављен у јуну. 
Одговор на питање да ли Србија може да оствари већи раст кроз већу потрошњу најбоље нам 
даје наше сопствено искуство, каже Владимир Вучковић. 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић је на Рајфајзен привредној конференцији изјавио 
да смо кад погледамо у нашу блиску историју у време највеће рецесије имали највећи буџетски 
дефицит. 
„Никакво подстицање потрошње није дало ефекат на раст”, навео је он. 
„То је важна лекција за нас - стандардна економска политика је код нас дала резултата, без 
неке лажне дилеме - потрошња или штедња. Сви би требало да мислимо о расту, не да тражимо 
пречице”, казао је Вуцковић. 
Што се тиче повећања плата и пензија, казао је да ће то бити нови издатак на годишњем нивоу 
од око 120 милиона евра. 
Није завршено 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је да ће Србији за достизање нивоа јавног 
дуга од 60 одсто БДП-а бити потребна скоро деценија. 
Вучковић је  изјавио да досадашњи фискални резултати јесу одлични и чак изненађујуће 
добри, али и додао да постоје и даље многи ризици. 
„Највећи страх нам је од тога да се не помисли да је фискална консолидација завршена”, казао 
је Вучковић. 
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Пољацима краћи радни век 
 

Пољски законодавци су изгласали снижавање старосне границе за одлазак у пензију, чиме ће 

од 2018. године женама бити омогућено да се пензионишу са 60 година, а мушкарцима са 65.   

Владајућа странка Право и правда (ПиС) је током предизборне кампање 2015. године обећала 
ту меру након што је претходна либерална администрација постепено подигла границу за 
пензионисање на 67 година, преноси агенција Франс прес. 

 

Часове на пола сата кратило 500 школа 
Аутор:В. Ц. 
 
Председница Уједињеног синдиката просветних радника Јасна Јанковић изјавила је да је више 

од 500 школа ступило у једнодневни штрајк упозорења, скраћењем часова на 30 минута. Она је 

навела да је 38 школа у Београду у штрајку, и да су захтеви спровођење споразума о решавању 

спорних питања, потписаног у априлу 2015, повећање плата у просвети за 12 одсто и решавање 

питања технолошких вишкова у просвети. 

Она је рекла да тај синдикат чека позив министра просвете Младена Шарчевића, наводећи да 
од пре десет дана, када је једнодневни штрајк упозорења најављен, министар просвете и Влада 
нису позвали представнике уније на разговор, оценивши да је то доказ да не постоји социјални 
дијалог. Синдикат радника у просвети Србије и Синдикат образовања Србије такође су ступили 
у једнодневни штрајк упозорења, а председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан 
Брајковић рекао је да је у штрајку упозорења 270 школа у Србији од више од 600 школа у 
којима тај синдикат има своје чланове. Брајковић је навео да његов синдикат тражи да се плате 
у просвети повећају за 10 одсто и исплату новогодишњих награда, као и измену Закона о 
систему образовања и васпитања, чију је измену и министар просвете обећао. Председница 
Синдиката образовања Србије Валентина Илић је рекла да су у једнодневном штрајку 
упозорења 473 школе од укупно 672 школе које су чланице тог синдиката. Захтеви тог 
синдиката, како је навела, јесу повећање плата у просвети за 14,2 одсто и исплата 
новогодишњих награда, као и потписивање Посебног колективног уговора за високо 
образовање. 
У штрајку упозорења, од 1.772 школе, учествовале су 133 средње и 312 основних школа, 
саопштило је Министарство просвете. У овим школама, у штрајку упозорења учествује више од 
50 одсто наставника, наводи се у саопштењу. 
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Вујовић: У 2017. раст БДП-а преко три одсто 
Пише: М. О. 
 
Буџет за наредну годину формира се у очекивању да бруто домаћи производ Србије у 2017. 
години буде преко три одсто, а буџетски дефицит 1,7 одсто, изјавио је јуче министар финансија 
Душан Вујовић на Рајфајзен привредној конференцији поводом 15 година пословања у 
Београду, називајући га умерено развојним.  
Министар финансија је изразио очекивање и да ће инфлација бити на нивоу око један одсто. 
Он је истакао да је предлог буџета послат свим министарствима и да очекује њихове коментаре. 
Такође, према његовим речима једнократна помоћ пензионерима од 5.000 динара биће 
исплаћена највероватније 23. новембра или у сваком случају до краја месеца. 
"Ову помоћ ће добити сви, али ће посебно бити значајна за више од милион пензионера у 
Србији који примају најнижу пензију", изјавио је Вујовић. 
Према његовој оцени, БДП би наредне године могао порасти и за 3,5 одсто и то на основу раста 
у свим производним секторима, али и на основу домаће тражње, као и извоза и инвестиција. 
Вујовић је најавио и да ће БДП у 2016. години на крају бити већи од 2,7 одсто, а такође се 
похвалио и тренутним суфицитом у буџету од 52,4 милијарде динара. 
У овој години капиталне инвестиције пробиће буџет, а министарка грађевинарства и 
саобраћаја Зорана Михајловић изјавила је на истој конференцији да је укупна вредност 
инфраструктурних пројеката који се реализују у Србији шест милијарди евра и да ће у наредне 
три године бити реализовани пројекти од још три милијарде евра. Према њеним речима, 
вредност грађевинских пројеката у првих пет месеци ове године повећана је за 59 одсто у 
односу на исти период прошле године. 
На коментар да неки економисти сматрају да штеде још само Србија и Немачка и да 
потрошњом треба погурати раст, Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, подсетио је на 
скорашња искуства Србије. 
"Када смо имали највећи дефицит, имали смо и рецесију. Подстицање потрошње није дало 
никакав ефекат на раст БДП-а. Сада, како се сређују јавне финансије, имамо стабилност цена и 
пад каматних стопа, а имамо и привредни раст. Стандардна економска политика код нас је 
дала резултате. На крају, свима нам је циљ раст, али не да дођемо до њега тражећи пречице", 
рекао је Вучковић додајући да је влада донела одлуку о повећању плата и краткорочној исплати 
пензија у сарадњи са ММФ-ом. 
Он је истакао да ће дефицит ове године изнети око 700 милиона евра и запитао се треба ли нам 
додатни трошак од 120 милиона евра за плате и пензије, ако планирамо и следеће године да 
смањујемо дефицит. 
"Не треба заборавити да је однос масе пензија и БДП-а у Србији и даље изнад законских и 
економских граница и виши него у другим упоредивим државама", подсетио је Вучковић. 
Он је истакао и да су у реформама најдаље одмакле Железнице Србије, али да се поред тога 
ништа не дешава, а споменуо је и друштвена предузећа у реструктурирању за које је ове године 
одлучено да се решавају кроз УППР. 
"То значи да им нико не опрашта дугове и да им држава не улива новац. Видећемо шта ће 
писати у буџету за наредну годину. Ако видимо средства за субвенције за та предузећа онда је 
питање чему УППР. Стечај и банкротство не смеју да се избегавају по сваку цену јер је трошак 
онда много већи за све", поручио је Вучковић додајући да је ипак у последње две године Србија 
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много сређенија земља него што је била и да одавно макроекономски показатељи нису били 
овако добри. 
Веселин Пјешчић, вицегувернер Народне банке Србије, истакао је да каматне стопе на кредите 
и у динарима и у еврима падају последњих година тако да се привреда данас задужује у 
динарима по шест, а становништво по 11 одсто. 
"Имамо експанзију кредитирања становништва и спорији раст кредитирања привреде. Радује 
нас да су неке банке изашле са понудом стамбених кредита у динарима и то са атрактивним 
каматним стопама", истакао је Пјешчић. 
Председник Извршног одбора Рајфајзен банке Зоран Петровић оценио је да је одличан 
резултат остварен када је реч о инфлацији, у реформи тржишта рада, у грађевинарству, 
посебно издавању грађевинских дозвола. 
"Врло је важно да су кренуле и инвестиције. Расте број кредита за инвестиције, а радује нас и 
извршење буџета, као и то што је ставка капиталне инвестиције пробијена, што је јако добро. 
Инвестиције су оно што нам треба", нагласио је Петровић. 
  
 

 

 
 
 

Вучић: Од приватизације аеродрома очекујемо 350 милиона евра у 
2017.  
Извор:Танјуг, Бета 

 

Буџет за наредну годину биће делимично развојни, најавио је данас премијер Александар 
Вучић и додао да очекује више директних страних инвестиција, него ове године, као и раст 
већи од 3,5 одсто. 
Истичући да Србију очекују добре године, Вучић је рекао да ће 2017. раст бити заснован и на 
инвестицијама и на повећању извоза и да ће бити виши од 3,5 одсто. 
- Погодио сам прошле године, рекао сам 2,8 одсто и било је 2,8 или 2,9, за разлику од ММФ и 
свих других. А сад вам кажем ићи ће преко 3,5 одсто - рекао је Вучић. 
Буџет ће, додао је, ипак и даље једним делом бити буџет штедње, јер је Србија и даље у 
програму ММФ, указао је Вучић одговарајући на питања новинара у Ћуприји, где је отворо 
кинеску фабрику "Еурофибер". 
Стога је нагласио да свако повећање плата у јавном сектору може бити засновано само на 
здравим јавним финансијама, јер, каже, озбиљна држава не функционише на партијским 
договорима и плате не могу бити повећане без реалног основа. 
Кинеска банка у јануару почиње пословање у Србији  
Кинеска банка почеће 20. јануара да послује у Србији, најавио је данас премијер Александар 
Вучић. 
Он је новинарима у Ћуприји рекао да је то велика вест за Србију јер ће то бити прва кинеска 
банка у Србији, а имаће у Београду централу за послове у региону. 
Како је навео, та банка ће из Србије водити послове у Грчкој, Румунији, Бугарској, Албанији и 
свим земљама бивше Југославије. 
Кинеска компанија "Еурофибер" отворила фабрику у Ћуприји  
Кинеска компанија Еурофибер отворила је данас у Ћуприји производни погон у коју је 
инвестирано око милион евра и где ће, у почетку, радити 30 радника. 

http://www.blic.rs/vesti/politika/vucic-u-cupriji-ministri-radili-dobro-ja-mogao-i-morao-i-bolje/kx8wcyy


14 

 

Отварању фабрике присуствовали су премијер Србије Александар Вучић, амбасадор Кине у 
Србији Ли Манчанг, власник компаније Џанг Џингуо и председник општине Ћуприја, 
Нинослав Ерић. 
Погон "Еурофибера" смешен је у бившој хали Инграпа, а Вучић је казао да ће Влада Србије 
помоћи кинеској компанији да изгради сопствену фабрику где ће запослити 200 радника. 
Та компанија планира изградњу сопствене хале површине око 20.000 квадрата у Индустријској 
зони Ћуприје. 
Вучић је наговестио да би Влада Србије могла и пре 1. јануара 2017. када почиње примена 
безвизног режима са Кином, да омогући лакши улазак Кинеза у Србију јер се очекује да пред 
Нову годину дођу у већем броју. 
Додао је да очекује да кинески инвеститори купују хотеле у Србији. 
Од приватизације аеродрома очекујемо 350 милиона евра  
Председник Владе Србије Александар Вучић рекао је данас да очекује да се наредне године у 
буџет слије око 350 милиона евра од приватизације Аеродрома "Никола Тесла" у Београду. 
"Ако то буде концесија на 25-30 година у државну касу ће од аеродрома ући од 550 до 600 
милиона евра", рекао је Вучић новинарима у Ћуприји на отварању фабрике кинеске компаније 
Еурофибер. 
Вучић је додао да у 2017. очекује инвестиције од 1,9 до 2,5 милијарди евра и да ће оне утицати 
на привредни раст. 

 

АДВОКАТИ ИЛИ НВО Ко ће све моћи да дели бесплатну правну помоћ  
Аутор:Соња Тодоровић 

 

Бесплатне правне савете грађанима ће изгледа једино моћи да дају адвокати, судећи по 
најновијој верзији нацрта закона који регулише ову област, а који би требало да почне да се 
примењује од почетка 2017. године. 
Удружења грађана и невладине организације, које су у претходних десет година бесплатно 
грађанима били на располагању, сада нису препознати као пружаоци бесплатне правне 
помоћи. 
Текст нацрта овог закона на сваком састанку Радне групе се мењао, јер се главни спор води око 
тога ко има право да пружа ту помоћ - да ли само адвокати и јединице локалне самоуправе, 
који се помињу у Уставу, или и цивилни сектор и правни факултети. Ипак, чини се да је држава 
једноставно поклекла и избацила цивилни сектор из нацрта закона, због притиск адвоката, 
који су због тога најавили и штрајк. 
По најновијој верзији, за бесплатну правну помоћ грађани ће морати да подносе захтев 
органима управе. Они ће имати рок од 15 дана да одговоре да ли су испуњени критеријуми за 
бесплатну правну помоћ. Ако се одлука не донесе у том року, сматра се да тај неко не испуњава 
критеријуме, али ако се добије одговор, у том случају органи управе одређују адвоката који ће 
правну помоћ и пружати. 
Ана Јанковић Јовановић из “Јуком” објашњава за “Блиц” да овакав предлог губи сав смисао, 
поготову у ситуацијама када је грађанима правна помоћ потребна у кратком року. 
- Србија већ 10 година нема закон који регулише ову област. За то време једино су невладине 
организације биле те које су људима пружале бесплатну правну помоћ. Сада, ми нисмо 
препознати као организације које то могу да раде, иако су ту правну помоћ пружали адвокати, 
које смо ми ангажовали. Нама није потребно финансирање из буџета, само желимо да 
наставимо да радимо. Јер, садашњим нацртом Закона, цивилни сектор једино може да 
попуњава формуларе - објашњава Јанковић Јовановић. 
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Спор између адвоката и невладиних организација у јавности је протумачена као битка око 
колача од 5,6 милиона евра годишње, колико је предвиђено да у прве три године примене 
закона буде потрошено. 
Слободан Шошкић, председник Адвокатске коморе Београда поновио је за “Блиц” да реално 
постоји могућност да се адвокати побуне и да донесу одлуку о штрајку, уколико се допусти да 
цивилна друштва дају правне савете. 
- Не знам да ли ће то и да се догоди, али уколико се омогући да правне савете буду давали НВО 
организације и удружења грађана то ће бити задирање у независност адвокатуре. Тако ће се 
створити параадвокатура. Професори правног факултета, такође, нису вични адвокатском 
позиву, не зато што не знају право, него не могу бити адвокати - објашњава Шошкић. 
Он каже да по Уставу правне савете могу да дају само адвокати и локалне самоуправе које имају 
права да формирају правну помоћ. 
- Држава једино треба да пропише која је то социјално угрожена категорија грађана за које ће 
држава плаћати те правне савете уместо њих, јер у супротном такви грађани не би имали право 
на правду - истиче он. 
Министарка правде Нела Кубуровић поновила је да би до краја године требало да буде усвојен 
Закон о бесплатној правној помоћи, а да Радна група тренутно ради на нацрту закона. 
- Радна група већ је сачинила предлог, али је добила негативно мишљење Адвоктаске коморе и 
сада се поново ради на њему. Морамо да усагласимо ставове и мишљења и адвокатске коморе и 
цивилног друштва. Надам се да ће до краја новембра Радна група завршити рад након чега ће 
закон отићи на владу, а потом и пред Скупштину - каже Кубуровић. 
Усвајање тог закона је иначе, предвиђено акционим планом Поглавља 23 и његово усвајање је 
најавио и премијер Александар Вучић у свом експозеу. 

 

Вулин: Смањена незапосленост младих у Србији  
Извор:Танјуг 

  

Стопа незапослености међу младима у Србији је смањена за осам процената у односу на 
почетак године и у другом кварталу 2016. износи 36 процената, изјавио је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
- Стопа незапослености међу младима у Србији је још увек веома висока - 36 процената је на 
основу анкете о радној снази у другом кварталу 2016. године, али је то значајно смањење у 
односу на први квартал ове године за читавих осам процената - рекао је Вулин на студентском 
бизнис форуму "У потрази за невероватним" на Златибору. 
Он је казао да је, према евиденцији Националне службе за запошљавање од јануара до октобра 
2016. запослено 83.566 младих, што је 37 одсто укупног запошљавања и што је повећање од 4,2 
процента у односу на прошлу годину. 
- Још увек је то веома високо, не као 2012. када је незапосленост младих била 50 процената и не 
тако високо, као у неким европским земљама, али на нама је да се боримо да достигнемо барем 
неки европски просек који износи 22 процента - додао је он. 
Према његовим речима, држава Србија је наменила озбиљна средства управо за едукацију 
младих, али на првом месту средства за запошљавање. 
- Када млад човек покаже интерес и храброст да изађе на тржиште, држава је ту да му помогне 
и ми смо ове године само за разне субвенције у самозапошљавању издвојили милијарду и сто 
милиона динара - рекао је Вулин. 
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Министар је казао да мисли да су то средства која ће се свакако осетити и изразио очекивање да 
ће током следеће године кроз активне мере запошљавања бити обухваћено више од 141.000 
особа, од којих највећи број младих. 
- Оно што радује је да се све већи број младих пријављује за субвенције за самозапошљавање, 
што је у стању да преузме своју судбину у своје руке, то је оно чему се ова држава нада и то је 
наша једина будућност - навео је Вулин. 
Студентски бизнис форум у одмаралишту "Ратко Митровић" на Златибору организовао је Савез 
студената у Београду. 
 

 
 
 

 
 
Вучић: Дефицит већи, али пензионери су заслужили помоћ 
Извор: Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће у среду, 23. новембра, сви пензионери 
добити једнократну помоћ од 5.000 динара.  
Вучић је, на церемонији поводом отварања кинеске фабрике Еурофибер у Ћуприји, најавио је и 
да ће наредне године једнократна помоћ пензионерима можда бити исплаћена и два пута, ако 
то економски резултати дозволе. 
"То не значи много мом оцу и мајци који имају највеће пензије и којима је највише и узето, 
факултетски су образовани, цео живот су радили у неким институцијама. Мада и њима значи 
та помоћ. Шта мислите колико то значи неком пензионеру од 70 или 80 година у неком 
ћупријском селу или пензионеру у Бабушници, Белој Паланци, Сурдулици", рекао је Вучић. 
Премијер је казао да ће дефицит бити већи за сто милиона евра када се пензионерима исплати 
по 5.000 динара. 
"Ми имамо 1.770.000 пензионера. Али, пензионери су то заслужиили. Они су храбри, 
посвећени, воле ову земљу и били су уз владу када је било најтеже. Да није било тих мера, не би 
било ништа", оценио је Вучић. 
Вучич је најавио да ће буџет следеће године бити делимично развојни и да очекује раст БДП-а 
од 3,5 одсто. 
"Очекујем да продајом Аеродрома добијемо преко 350 милиона, ;с концесијама у наредних 30 
година, то ће бити преко 550 или 600 милиона. И то улази у буџет као приватизациони приход. 
Рачунамо да имамо гринфилд и браунфилд (инвестиције) од око две милијарде. Догодине ће 
ићи преко 2,5 милијарде. И то је раст подстакнут инвестицијама и снажнијим извозом Србије. 
Важно је да подстичемо извоз и то је други стуб на коме заснивамо наш раст", рекао је Вучић. 
Поводом сто дана влада, Вучић је оценио да су министри пристојно и добро радили, а да је он 
могао и мора увек боље. 
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Угрожено пословање фабрике у Гаџином Хану 
Извор:РТС 
 
Једна од последњих фабрика машинске индустрије, која је опстала у околини Ниша, ради у 
Гаџином Хану. Запошљава шездесетак радника из Заплања, којима посао у месту становања, 
кажу, много значи. Ако се међутим ускоро не реше правно имовински проблеми са фабричком 
халом, производња ће, највероватније, бити измештена из тог краја.  
Међу запосленима највише је оних са дугогодишњим радним искуством који су каријеру 
започели у овим погонима које је, пре 40 година подигла нишка Машинска индустрија. 
Милисав Цветковић овде ради 38 година. Приближава се каже пензији, па се нада да ће је 
дочекати у фабрици у родном Заплању. 
Садашњи власници покретну фабричку имовину купили су од предузећа у стечају пре 4 године, 
док је производна хала, како тврде, на лицитацији пре 2 ипо године продата другом купцу. Зато 
је судбина ове фабрике, али и радника неизвесна. 
А посла овде има. Затичемо и нове купце из Азије који наручују делове за хидроелектране. 
Да ће испоруке машинских делова и убудуће ићи из Заплања, а не из неког другог места 
Нишавског округа надају се највише запослени који верују да ће у овом погону дочекати 
пензију. 

 

Шарчевић: Захтеви просветара у овом тренутку нису оправдани 
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете, наукe и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је да захтеви 
просветних радника за још већим повећањем плата у овом тренутку "нису баш толико 
оправдани" и додао да се очекује да 2018. године повећања плата у просвети буду већа. 
"Ако је већ повећање за просвету, у условима ММФ-а и неких рестрикција државе, веће него 
код осталих делатности, онда је то ваљда путоказ да ће у сваком следећем повећању просвета 
имати више, јер је ред да сустигне и изједначи се са осталима", рекао је Шарчевић новинарима 
у Чачку. 
Министар је додао да су економски показатељи и даље добри и да се 2018. године очекују и 
већа повећања плата у просвети. 
"Мислим да смо показали спремност да се неке разлике још у августу исплате, а да се сада уђе у 
неко веће повећање. Повећање се односи и на предшколско образовање и на 'науку', опет је 
просветарски део прошао мало боље од осталих", рекао је министар. 
Говорећи о проблему вишкова, Шарчевић је рекао да је испуњено обећање да ће технолошки 
вишкови бити збринути, те да је остао још један одсто школа које би требале то да заврше. 
"Мислим да ћемо до краја недеље измолити те људе да то заврше, ако не, мислим да ћемо доћи 
на број од десет школа од 2.000 које то нису урадиле како треба. Онда идемо оним другим 
путем, инспекцијама свих врста, да се то испоштује", рекао је Шарчевић. 
Нагласио је да су пре неколико дана на састанку у вези са тим проблемом били представници 
свих репрезентативних синдиката и да је то је пример одличне сарадње. 
"Све друго што синдикати желе, моја врата су им отворена, не морају да куцају и то знају од 
августа", рекао је Шарчевић. 
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Вучић: Важно нам је свако радно место 
Извор:РТС, Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић је на отварању новог производног погона компаније "Еурофибер" 
у Ћуприји истакао да је свако радно место светиња уколико се неко пита зашто се отвара погон 
за 30 или 70 радних места. Премијер је додао да породицама тих 30 или 70 људи који ће добити 
посао, то свакако много значи. 
"Можда 30 или 70 радних места, а овде ће бити и 220, не значи много некоме у центру 
Београда, али породицама тих људи који ће добити посао у новој фабрици значи све на свету", 
поручио је Александар Вучић, отварајући фабрику кинеске компаније у Ћуприји. 
Вучић је рекао и да верује да Ћуприју чекају много бољи дани, наводећи да је влада спремна да 
помогне изградњу нове фабрике "Еурофибера" од 20.000 квадратних метара, те да 
субвенционише отварање нових радних места. 
Каже и да очекује долазак још већег броја кинеских компанија и у Ћуприју и у Србију, те да ће 
покушати да "измоли" увођење авио-линије Шангај-Београд. 
"Верујем да ће у наредном периоду Кинези да купе више хотела у Београду и широм Србије", 
рекао је Вучић и поручио Кинезима да се у Србији осећају као код куће. 
Грађанима је поручио да нам ништа неће с неба пасти, већ да морамо сами да радимо и 
зарадимо. 
"На пријатеље можемо да се ослонимо, помоћи ће нам много, али само вредним радом можемо 
земљу да уредимо, да Ћуприји вратимо некадишњи сјај, а после тога и да направимо да буде 
још боља и лепша и са много више запослених него икада раније", рекао је Вучић. 
Свечаности пуштања једне од машинау рад, што је означило и званичан почетак рада фабрике, 
присуствовали су и амбасадор Народне Републике Кине у Србији Ли Манћанг, власник 
компаније Џанг Џингуо и председник Општине Ћуприје Нинослав Ерић. 
"Планирамо да производња у Србији достигне ниво производње у Кини. Осим стратешког 
уласка на тржиште ЕУ, разлози за наш долазак у Србију су и пријатељство и срдачност Владе и 
народа Србије", рекао је Џанг. 
Ли Манчанг, амбасадор Републике Кине у Србији, каже да је данас "празник". 
"Данас је празник, пошто је мој земљак из Шангаја храбар, он је направио први корак и ја 
мислим да се он неће кајати. Он ће имати велики успех у Ћуприји и у Србији", рекао је Ли. 
Кинески инвеститори уложили су у нови производни погон око милион евра. 
Кинеска компанија "Еурофибер" је почетком септембра објавила конкурс за пријем 
административца и 30 производних радника који су прошли обуку и почињу да раде у фабрици 
која се налази у бившим погонима "Инграпа". 
Како су кинески инвеститори најавили, предвиђена је и изградња хале површине око 20.000 
метара квадратних у Индустријској зони Ћуприје, у којој би требало да буде запослено више 
стотина радника. 
Новозапослени су репортеру Танјуга рекли да је највећи број њих био на Бироу за незапослене 
и да верују да ће новоотворена фабрика бити успешна и помоћи Ћуприји и околини да 
напредују и тако омогућити људима да остану да живе у том крају. 
"Радио сам 20 година у ливници у Ћуприји, а последњих седам нисам радио нигде. Ова 
фабрика је велика ствар за Ћуприју јер је то мали град који је некада имао индустрију која је 
позатварана", рекао је Бојан Никодијевић, нови радник у кинеској фабрици. 
Он је захвалио и локалној самоуправи и инвеститору што су фабрику, која производи предива, 
отворили баш у том месту, јер верује да ће грађани Ћуприје осетити бољитак. 
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У Србији највећи страх од губитка посла 
Извор: Б92 
 
Београд -- Резултати упоредног истраживања тржишта рада у Србији, БиХ и Хрватској показују 
да испитаници из наше земље највише страхују од губитка посла.  

 

Уз то су нам на радном месту најбитнији добри међуљудски односи, саопштио је Инфостуд. 
Млади у Србији сматрају да у потрагу за послом треба кренути тек након стицање дипломе, 
мада подаци показују да је најчешћи узрок незапослености у Србији управо немогућност 
проналаска посла након окончања школовања.  
За разлику од претходне године где се за радно место највише страховало у Хрватској, ове 
године, по резултатима спроведеног истраживања, Срби се највише брину за своју позицију 
(36%) у односу на испитанике из Хрватске (32%) и БиХ (24%). Међутим, преко половине 
испитаника у све три земље уопште нема страх од губитка посла.  
Иако више од половине запослених испитаника и даље верује да се до посла најлакше стиже 
преко везе (54%), све више студената и незапослених сматра да је за долазак до радне позиције 
важније радно искуство као и стечена знање и вештине, показало је истраживање.  
Регион је и даље сложан по питању одабира послодавца, више од трећине испитаника би да 
раде за иностране компаније. Сличан проценат испитаника би пре радило за себе, док би тек 
сваки пети анкетирани одабрао рад за државну компанију.  
На радном месту запосленима су најбитнији: међуљудски односи (35%) и признање за 
обављени рад (24%), док им се новац нашао тек на трећем месту (23%). Са друге стране, 
незапосленима су најважнији новац (65%) и сигурност посла (63%).  
Незапослени су истакли у великој мери спремност на волонтирање уколико након тога могу 
очекивати стално запослење. Близу 20% испитаних у Србији није спремно за волонтерски рад, 
док је тај проценат нешто мањи у суседним земљама, Хрватска 10% и БиХ 11%.  
Потрага за послом путем интерента је и даље најпопуларнија у све три земље региона, тако је 
занимљива чињеница да се у Србији 90% послова тражи путем специјализованих wеб сајтова, у 
Хрватској 79%, док у БиХ примат имају друштвене мреже са 74%.  
Истраживање је рађено током регионалног онлине сајма запошљавања и образовања 
„Виртуални дани каријера и знања“, а спровели су га сајт Послови.инфостуд.цом у сарадњи с 
водећим порталима за оглашавање послова у БИХ (Посао.ба) и Хрватској (Мојпосао.нет).  
У истраживању је учествовало више од 2.500 испитаника, односно 1.400 из Србије од којих је 
52% незапослених, 38% запослених, а око 10% се још школује. 
 

 

Трећина испитаника који се и даље школују размишљају о проналаску посла пре стицања 
дипломе, док већина од 60% о томе почиње да размишља након што заврше са школовањем. 
Управо зато је занимљив податак да је главни узрок незапослености у Србији и БиХ 
немогућност проналаска посла после школовања, док је то у Хрватској истек уговора на 
одређено време. 
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Рад на лизинг - Срби као јефтина радна снага 

 

Удружени синдикати Србије Слога поднели су иницијативу за оцену уставности и законитости 

прописа којим се у Србију, како се наводи, на мала врата увео рад на лизинг и омогућила 

експлоатација радника мимо закона и Устава. 

Тренутно у Србији преко 70.000 радника ради у статусу изнајмљене "робе" која нема никакав 

уговор са послодавцем код кога ради, нити има било који облик заштите радничких права 

какав се гарантује ионако катастрофалним Законом о раду који је усвојен без јавне дискусије, 

навела је Слога у саопштењу. 

Истиче се да "рад на лизинг" у потпуности дехуманизује радника, ствара слој 

прекаријата и претвара Србију у земљу јефтине обесправљене радне снаге. 

Република Србија крши Конвенцију 181. Међународне организације рада коју је 

ратификовала 2013. године и сопствени Устав који гарантује да "свако има право 

на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, 

потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, 

плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај 

престанка радног односа", оценио је синдикат Слога. 

Такође, додаје се у саопштењу, Закон о раду не познаје категорије "привременог запослења, 

јединица за привремено запошљавање или клијента-послодавца" нити предвиђа могућност 

"изнајмљивања радне снаге". 

Слога сматра да је било исправно да се прво регулише рад агенција за привремено 

запошљавање у складу са Уставом и законом, а не да се крене наопако, од самог краја - уредбе о 

класификацији делатности, где је без законског основа предвидела постојање "Делатности 

агенција за привремено запошљавање". 

"Ми сматрамо да такав превид није случајан и да показује намеру државе да противправним 

умањењем права запослених "привуче инвеститоре" који долазе у нашу земље да би 

примењивали праксу која је у њиховим земљама противзаконита", указала је Слога и 

затражила да се стане на крај оваквом израбљивању радника и одузме дозвола за рад 

агенцијама за "изнајмљивање радне снаге". (Ецономy.рс, 18. новембар 2016.) 

 

 


