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Плате у седам земаља ЕУ ниже него пре осам година 
Извор:Танјуг 
         

 

Радници у Европској унији и даље не осећају економски опоравак, будући да су 

плате у седам земаља чланица тог блока данас ниже него пре осам година, 

према истраживању Европског синдикалног института (ЕТУИ) и Европске 

конфедерације синдиката (ЕТУЦ), објављеном данас. 

Истраживање је такође показало да су плате у 18 земаља ЕУ расле много спорије током седам 
посткризних година него у осам година пре избијања кризе 2008, наводи се у саопштењу 
објављеном на званичној wеб страници Европске конфедерације синдиката. 
У раздобљу од 2009. до 2016. године плате, прилагођене за инфлацију, реалн су сваке године 
падале у просеку за 3,1 одсто у Грчкој, за један одсто у Хрватској, 0,9 посто у Мађарској, 0,7 
процената у Португалији, за 0,6 одсто на Кипру, 0,4 посто у Великој Британији и за 0,3 
процента у Италији. 
У Аустрији, Белгији, Чешкој, Данској, Естонији, Финској, Француској, Ирској, Летонији, 
Литванији, Луксембургу, Малти, Холандији, Румунији, Словачкој , Словенији, Шпанији и 
Шведској, реални раст плата је у посматраних седам година био спорији него од 2001. до 2008. 
године.  
Највеће смањење реалног годишњег раста плата забележено је у Румунији - са 11,2 процента у 
периоду 2001-2008. на свега 0,1 одсто у седам посткризних година, затим у Литванији са раста 
од 8,8 одсто годишње на 1,0 одсто, и у Летонији са 10,6 на 1,2 процента. 
Само су три земље - Немачка, Пољска и Бугарска, имале реални раст плата од 2009. до 2016. 
који је надмашио пораст забележен у седам година пре избијања кризе. 
Истраживање такође показује да су у 2016., када су реалне плате почеле да расту, оне заправо у 
Белгији пале, док су практично стагнирале у Италији, Француској и Грчкој. 
"Ово је врло лоша вест не само за раднике и њихове породице, већ и за бизнис", изјавила је 
секретар ЕТУЦ-а Естер Линч, додајући да "ако радници имају мање средстава за трошење онда 
трпе и компаније". 
"Време је за стварни опоравак. Радницима широм Европе је потребна повишица. Плате почињу 
да расту, али има још доста да се уради да се сустигне ранији ниво". 
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Србија шеста по незапослености младих  
Пише: ФоНет 
 
Србија је на шестом месту листе земаља са највећом стопом незапослености међу младима, 
речено је данас приликом представљања извештаја "Људска права у Србији 2016", Београдског 
центра за људска права. 
Прошле године је Србију напустило рекордних 58.000 људи, међу којима је 9.000 са 
факултетском дипломом и вишим научним и стручњима звањима. 
Лане је незапосленост износила само 13,8 одсто, али дубок је јаз између онога што обичан 
грађанин сматра незапослонешћу и статистике, изјавила је Соња Трошковић из Београдског 
центра за људска права. 
 Запосленим се сматра особа која је у тој недељи била ангажована један радни сат. Не узима се 
у обзир остваривање зараде, већ свако ко ради формално, неформално, по уговору или без 
правног основа, било да је плаћено у новцу или натури, рекла је Соња Трошковић. 
Новинар Иван Протић је оценио да "међународни фактори" занемарују кршење људских права 
у Србији. 
Таква политика је штетна и за Србију и за Европску унију, јер омогућава да се развија систем 
који храни висок степен ауторитарности, изјавио је Протић. 
Према његовим речима, стање медија у Србији је "катастрофално, а биће још катострофалније". 
Власт манипулацијом економском статистиком прави хвалоспев самој себи, изјавио је Протић. 
Он је изнео податак да је прошле године извршено 69 напада на новинаре, од којих су девет 
били физички. 
Мете су искључиво новинари и медији који критички извештавају о власти. Свака критика 
власти се схвата лично, уз квалификације о страним плаћеницима, непријатељима и 
издајницима, рекао је Протић. 

 

Теодоровић: Млади бирају између пасоша и партијске књижице 
Пише: А. Поповић 
 

* Више од 50 одсто од укупног броја емиграната ради или борави у Аустрији, 

Немачкој и Швајцарској * Просечна старост миграната 34,7 година 

Да све већи број младих људи у Србији после индекса узима пасош у руке, показују бројне 
статистике и анкете. 
Већина њих као главни разлог за одлазак из земље наводи потрагу за послом у струци и 
уређенијим друштвеним условима, а академик Душан Теодоровић за Данас указује да је овај 
забрињавајући тренд последица тога што млади после завршеног факултета могу да бирају 
само између пасоша или партијске књижице. 
Од 313.411 грађана Србије који су напустили своју земљу, њих 41.185 су људи са вишом или 
високом школом, а 12.000 студената одлучило је да своје образовање настави у иностранству, 
показује студија Републичког завода за статистику израђена 2014. године на основу података 
прикупљених пописом од 2011. 
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Ова студија је показала да нешто више од 50 одсто од укупног броја емиграната ради или 
борави у Аустрији, Немачкој и Швајцарској. Подаци говоре да се све млађи људи одлучују да 
напусте земљу па је тако просечна старост миграната 34,7 година, што их чини знатно млађим 
у односу на укупно становништво Србије. Међу њима има више мушкараца - 53,4 одсто, а у 
иностранству се задржавају у просеку 11 година. 
Међу генерацијама које се данас исељавају најчешће се може чути да ни не планирају да се 
врате у Србију. Једна од њих је и Ана М. (25) из Београда, која се одселила у Беч пре три године 
првенствено због стручног усавршавања и већих шанси да нађе посао у струци. 
- Одлучила сам да студирам у Бечу јер је настава квалитетнија, има доста практичног рада у 
оквиру самог факултета, а постоји и сарадња са компанијама које студентима нуде праксу а 
врло често и сталан посао - објашњава ова девојка и наглашава да због свих услова које тамо 
има у Србију и не намерава да се враћа. 
Милош, студент прве године социологије на Филозофском факултету, већ сада је убеђен да у 
Србији неће моћи да нађе посао у струци и зато је решен да мастер студије настави у 
иностранству. 
- Сигуран сам да ћу отићи негде "преко", јер овде посао не могу да нађем, а само желим да 
живим у уређенијем друштву - истиче овај младић. 
Нарда Ш. (23) је апсолвенткиња Биолошког факултета у Београду, сматра да је фер да остане у 
својој земљи, која јој је приуштила бесплатно образовање. 
- Потребни су нам млади и ентузијастични људи који ће покренути промене - закључује она. 
Академик Душан Теодоровић, председник Одбора за високо образовање САНУ, истиче да 
овакав тренд уопште не треба да нас чуди јер је нормално да образовани и стручни млади људи 
желе да се запосле, професионално докажу и имају пристојан живот у уређеном друштву. 
- Млади људи који напуштају Србију су натерани да бирају између партијске књижице странака 
на власти и пасоша. Они најбољи и најхрабрији су изабрали пасош - наглашава Теодоровић. Он 
додаје да садашња власт не само да не пружа подстицаје младима већ је партијским 
запошљавањем, непотизмом и корупцијом урушила институције које би предузеле оперативне 
мере и акције да им то и омогући. 
- Постоје различите мере које је могуће применити, али све док велики број чланова Владе 
поседује сумњиве дипломе и масовно учествује у партијском запошљавању Србија ће да 
настави да се урушава, неповратно губећи оно најбоље што има, а то су млади, образовани 
људи. Неопходно је да се овим проблемом баве људи са значајним професионалним 
резултатима и моралним интегритетом, а не партијски апаратчићи и послушници - упозорава 
Теодоровић. 
Образовани неће назад 

Подаци који највише забрињавају су они који се тичу тзв. повратника из дијаспоре. Од 1991. 
године у Србију су се из иностранства вратиле 234.932 особе, од којих је око 90.000 са средњом 
стручном спремом док је број оних са факултетским дипломама који су се вратили животу у 
Србији дупло мањи. 
Одрицање од држављанства 

Од 2004. године чак 58.286 особа поднело је захтев за престанак држављанства Републике 
Србије, показују подаци Министарства унутрашњих послова, а само током прошле године била 
су 3.243 таква захтева. 
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У Хестилу стрепе од отказа 
Пише: Е. Д. 
 
“Због дужег боловања, десетак радника смедеревске железаре, коју је преузео кинески Хестил, 
очекује отказ. 
Иако то није у складу са нашим прописима, раскинути су неки уговори о раду за које је било 
обећано да ће бити продужени, а велики број радника стрепи да ће након нове систематизације 
која се припрема остати без посла”, тврди извор Данаса чији је идентитет познат редакцији. 
Он додаје и да страх од отказа блокира оне који би хтели да се пожале због проблема у раду, 
као и да су евидентне културолошке разлике у начину управљања и пословној култури, тако да 
полако бледе високи стандарди које је у односу послодавац - запослени поставио бивши 
власник Ју-Ес стил. Наш саговорник истиче и да радници у решавању проблема који се 
повремено јављају не могу да рачунају ни на помоћ државе, јер је она у овом тренутку спремна 
да чује само позитивне ефекте приватизације железаре која је предуго оптерећивала буџет. 
Ипак, наш извор указује да би бар код будућих аранжмана са компанијама из других земаља, а 
најављује се сличан договор за РТБ Бор, држава морала много агилније да заштити раднике и 
да осигура примену домаћег законодавства. 
У синдикату железаре не потврђују ове примедбе, али признају и да немају довољно 
информација. 
- Тачно је да има много прековременог рада, али се он редовно плаћа. Погонима и пословним 
целинама управљају наши људи, па и ако има мобинга, потиче од њих и није нешто што се и 
раније није дешавало. Кинези су само у врху менаџмента и заиста су коректни, љубазни, без 
речи и одмах реагују када им се каже да нешто треба набавити или урадити. Ипак, са њима 
имамо мало контакта а радници нам се слабо обраћају, презаузети су. Ипак, колико ја знам, 
људи су задовољни јер имају посао, плате, железара ради - каже Мирослав Гујаничић из 
Независног синдиката металаца у Хестилу и додаје да више синдикалног уплива у радне 
процедуре очекује преко одбора за безбедност, чије формирање касни јер још није одржана ни 
конститутивна седница. 

 

Био је форум, а на форуму... 
Пише: Драган Вујадиновић, економски аналитичар 
 
На "Српски Давос" (24 Економски бизнис форум на Копаонику), сви су дошли. Експерти, 
професори, представници "светог тројства" (ММФ, ЕУ, Фискални савет), бизнисмени велики и 
мали, министри и министарке, амбасадори. Наравно и премијер.  
Иако је само пре неки дан тврдио да неће доћи. Притисле обавезе. Сваки дан по једна фабрика. 
Тако се опет кандидовао за Истиномер. Где је скоро, па домаћин. Олако обећава. Као да данас 
нема сутра. 
Да се прво сетимо једне епизоде пред прошлогодишњи "Давос". Детаљно описане у нашој 
колумни од 14 марта Лета Шеснаестог.У НИН-у су 3. марта, тик пред почетак Форума, 
објављени резултати "регионалне економске лиге" за 2015. годину, где су осам земаља из 
окружења рангиране на основу 10 најважнијих економских показатеља (раст БДП-а, БДП по 
становнику, јавни дуг, спољни дуг, раст куповне моћи, просечна плата, стопа инфлације, 
реални раст плата, салдо платног биланса, стопа незапослености). Коначна табела је била 
следећа. Просечан НИН-ов индекс економске снаге посматраних осама земаља за 2015. био је 
5,62 (од максимално 10), у длаку исто колико има Македонија. Од просека су биле лошије 
Албанија (5,00), БиХ (4,87), Црна Гора(4,50), док је фењер убедљиво носила Србија са 



7 

 

индексом од 3,37. На челу листе, са оценом већом од просечне, су три земље ЕУ: 
Хрватска(6,00), Бугарска (7,25) и Румунија (8,37). 
Кад су седморицу наших познатих економиста питали у којој би држави волели да живе 
четворица су заокужили Румунију, а тројица Хрватску. Кад су оцењивали која земља на дужи 
рок делује најстабилније, сви су заокружили Румунију, док су се, готово консензусом, сложили 
и која је земља најближа економској кризи. Сви, осим једног који је гласао за Албанију, 
изабрали су Србију. Тако је то било у анонимној анкети. Кад се није знало чије су цифре, па се 
гласало својом главом. На Копу су и неки од поменуте седморице, напречац заборавили НИН-
ову табелу и своје анонимне одговоре. Ставили ружичасте наочари. Шта би друго, пред 
толиком силом. А избори били заказани за 24 април. Не зна се, ко ће коме и када, требати. Овај 
пут се све поновило, осим што, колико знамо, није било НИН-ове анкете. Опет су дошли сви. 
Преко хиљаду учесника и сто новинара. Снега и луксуза као у Швајцарској. Правом Давосу. 
Само цифре српске. Улепшане кроз неизбежне ружичасте наочари. Пошто су опет избори. 
Власт је помињала "економско чудо", гости су, како и доликује, благо похвалили домаћине, 
чланови Фискалног савета, као и увек, опрезни и уздржани, бизнисмени су најчешће ћутали, 
водећи економисти покушавали да буду реални а да се ником не замере (злу не требало). 
Струка се сложила да је у две претходне године (2015 и 2016) спречен економски фијаско, који 
је кулминирао од 2012. до 2014. Тако је просечна стопа раста БДП-а у периоду од 2010. до 2016. 
године, код нас износила 0,5 одсто на годишњем нивоу, док је у земљама ЦИЕ (Централне и 
Источне Европе) била 2,5 одсто, а у земљама окружења два одсто. При том је у прве три године 
(од 2012. до 2014) ова стопа била чак негативна, што значи да је реални БДП на крају 2014. био 
мањи него 2012. У последње две године БДП је збирно порастао 3,5 одсто, што је много боље од 
"наших" претходних година, али и много лошије од окружења. Тако је и наша "историјска" 
стопа раста од 2,7 одсто у 2016, била знатно нижа од просека окружења од 3,6 одсто. 
Обелодањено је да повећани проценат раста БДП-а у окружењу, као и код нас, најмање један 
проценат (код нас је то 40 одсто од укупног раста у 2016), дугује повољним међународним 
околностима (пад цена нафте и неких других сировина, пад каматних стопа и трошкова 
финансирања). 
Економисти су указали и на ниско учешће инвестиција у БДП-у од 18 одсто (у земљама ЦИЕ 
износи 23 одсто). Најслабија карика су инвестиције у приватни сектор који упозорава да је 
заборављен. Црвени тепих (са све субвенцијама) за Арапе, Кинезе и друге СДИ (стране 
директне инвестиције), "стоп" за наше "велике". Уместо субвенција и подршке, вребају их 
насловне стране.Такође су се сви сложили да су најбољи резултати остварени у великом 
смањивању буџетског дефицита, и последично, заустављања вртоглавог раста јавног дуга у 
последње две године. Ту нас, међутим, чека парадокс. Нису "реформе" о којима прича влада, 
узрок пада дефицита и јавног дуга, већ неочекивани и непланирани раст наплате јавних 
прихода од око 1,4 милијарде евра, у оквиру којих су доприноси за ПИО повећани за пола 
милијарде евра, и тиме значајно смањили расходну апропријацију "трансфери ПИО Фонду". 
Дакле, нису смањење плата и пензија, рационализација броја запослених и понајмање 
реструктурирање и ревитализација 17 великих јавних система (како се чуло, једино су 
Железнице почеле реформу), довела до "преокрета" у 2016.години, са реалним шансама 
продужења и у 2017. години, него повећана наплата пореза. 
Окрени, обрни, морални победник је министар финансија. Од кад се он појавио цифре 
"скочише". Он директно одговара за приходну страну буџета, премијер и министри за расходну. 
Спасао је екс министре финансија и премијера одговорности за "банкротство". Зато, вероватно, 
неће бити будући премијер. За јавне финансије треба рад и струка, за "ТВ економију" - 
политика 
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Недимовић: Странцима њиве уз високе препреке 
Аутор:Д. У. 
 
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је најавио да ће Закон о пољопривреном 

земљишту бити измењен да би се ограничила либерализација тржишта пољопривредног 

земљишта и да ће то до септембра бити усклађено са Споразумом о стабилизацији и 

придруживању. 

– Изменићемо Закон о пољопривредном земљишту и до 1. септембра ћемо направити тако да 
не либрализујемо у потпуности, него да физичка лица која желе да буду власници земље 
морају да имају пребивалиште на територији Србије дужи период – рекао је Недимовић 
новинарима у током обиласка млекаре „Бени комерц” у Сјеници. – Исто тако ће бити урађено и 
с правним лицима. 
Он је казао и да ће се користити искуства Словеније и Мађарске. 
– Нећемо измишљати топлу воду, а заштитићемо себе. Обожавам ових дана што ми они који су 
били министри у Влади 2008, када је потписиван ССП, кажу да земља не треба да се продаје 
странцима – навео је Недимовић. 
Истакао је да су управо они потписали такве споразуме 2008. године, а „сада су председнички 
кандидати и Јеремић и један кога подржава странка која је то тада урадила”. 
Недимовић је нагласио да Србија једина пледира да буде члан ЕУ а да је узела на себе обавезу 
да пре уласка у Унију либерализује своје тржиште пољопривредног земљишта. 
Министар пољопривреде је изјавио да ће у априлу бити одблокирана и последња препрека за 
почетак повлачења 175 милиона евра за српску пољопривреду из ИПАРД програма Европске 
уније. 
Он је рекао да је у ранијем извештају Европске комисије је писало да имамо четири 
блокирајућа фактора за акредитацију за ИПАРД. 
– Три смо разрешили до данас, а четврти ћемо разрешити у априлу, пошто је реч о објекту. То 
је једноставна ствар, али важно је да смо прек поднели захтев ЕК-у да у наредна три месеца 
дође њихова комисија и да нас акредитује и да добијемо њихову лиценцу и у последњем 
кварталу 2017. можемо да распишемо позиве за набавку физичке имовине – трактора и 
механизације, као и прерађивачких капацитета – навео је Недимовић. – Тако ћемо моћи да 
почнемо да повлачимо тих 175 милиона евра помоћи које нам стоје на располагању од ЕУ. 
Министар је такође рекао да Србија на располагању има финансијски пакет Абу Даби фонда, 
који ће ове године реализовати у вредности од 30 милиона евра. 
– Реч је о 14 различитих пројеката, на територији Војводини и централне Србије. Идеја је да 
један пројекат буде у вашем крају – навео је Недимовић. 
Породиљско за пољопривреднице 
– Жене које су чланице пољопривредног газдинства ове године ће први пут имати плаћено 
породиљско одсуство – изјавио је Бранислав Недимовић. 
Он је рекао да се та мера реализује заједно с Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. 
– Такође, код кредитне подршке дајемо пољопривредницама бољу каматну стопу. 
Министарство више улаже уколико је жена носилац пољопривредног газдинства и у том 
случају каматна стопа ће бити један одсто – казао је Недимовић. 
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Одобрено 2.000 радних места у здравству 
 

Министар здравља Златибор Лончар је рекао да је одобрено 2.000 радних места у здравству и у 

наредних неколико месеци 500-600 младих лекара ће добити посао.  

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да ће наредна година бити историјска за 
онкологију јер ће захваљујући новим апаратима неће бити листа чекања и најавио да ће за 
неколико месеци око 600 младих лекара добити посао. 
Како је рекао за РТС, одобрено је 2.000 радних места у здравству и у наредних неколико месеци 
500-600 младих лекара добити посао. 
„У наредних десет дана „‟Батут‟‟ доноси нове нормативе. Нећемо више чекати да специјалиста 
оде у пензију, него пре него што оде у пензију примамо младог лекара. Он добија посао и 
специјализацију, да нам се не би десило као у окружењу да смо уложили у инфраструктуру и 
опрему, а да није било ко да ради”, рекао је Лончар. 
 

 
 

 
 
Да ли су нове фабрике могуће без улагања новца грађана? 
Аутор:Војислав Стевановић  
 
Нове инвестиције готово по правилу иду уз субвенције за улагаче. Хиљаде евра по радном 
месту је, како тврде у влади, неминовна цена привлачења инвеститора. Може ли се нова 
фабрика отворити и без улагања новца свих грађана? 
  Деценија субвенција. Још од средине прошле декаде, ниједна власт се није одрекла давања 
пара из државне касе за улагаче и нове раднике. 
"Нормално да је уложено са једне стране, али са друге то је повратна инвестиција", каже 
Мирослав Милетић из привредне коморе. 
Улагачи су добијали разне врсте субвенција. На листи компанија које су добиле новац из 
буџета су ГФX Сименс, Панасоник БОС, Леони, YУРА, Сwаровски, Леар. Током претходне 
деценије, рачуна се да је инвеститорима дато више од пола милијарде евра подстицаја. 
"Колико ја знам не постоји ни једна студија која би доказала оправданост субвенција", каже 
Богдан Петровић, саветник за улагања. 
Но у држави од те праксе неће одустати. 
"Обезбеђујемо све већи број радних места, и то ћемо да радимо све док не спустимо ниво 
незапослености до нивоа испод просека ЕУ. Хоћемо да будемо бољи од просека ЕУ, е онда ћемо 
да размишљамо да ли тај део новца можемо да улажемо у неке друге капиталне пројекте", 
рекао је премијер Александар Вучић. 
Подстицаји за запошљавање нису српски изум, сличних пројеката има и у другим земљама. 
Такође, постоје и разне врсте подстицаја. На пример, Национална служба за запошљавање 
тренутно промовише свој програм. 
"Не треба нам подршка за оне који се лако могу запослити, који раде за добру зараду, могу да 
бирају послодавце, да их мењају сваки дан. Треба нам подршка за оне људе који су дуго на 
нашој евиденцији, који немају адекватне квалификације, немају адекватну стручну праксу и 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
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имају мање шансе на тржишту рада", казао је Зоран Мартиновић, из Националне службе за 
запошљавање. 
Богдан Петровић као проблем види и то што се субвенцијама подстичу слабо плаћена радна 
места, која собом не доносе и нове технологије. "Ако већ уговарамо субвенције нека то буду 
радна места која ће доносити 500 евра, ту жељену плату која се нуди. Па да знамо да је то дупло 
веће од минималца па да држава има добит. Ми уговарамо радна места за које се исплаћује 
плата минилалац плус 20 одсто. 
Неке од компанија које су дошле уз помоћ субвенција у јавности су познате и по упитном 
третману радника. Упитно је и да ли ће компаније, након истека периода добијања државне 
помоћи напустити Србију и отићи у неку другу земљу. 
Привредницима пријају субвенције, али добар пословни амбијент који им је потребан 
подразумева и друге ствари. Да механизми државе раде, да је мање корупције, у крајњем 
случају да им се путеви са државом не укрштају, осим кад им је потребна нека 
административна услуга. 

 

Посредничке агенције превариле српске раднике у Словачкој 
Извор:Бета 

 

Словачки министар рада и социјалних питања Јан Рихтер после састанка са српским 
министром за рад, социјална и борачка питања Александром Вулином у Братислави изјавио је 
данас да су већи број радника из Србије који су дошли у Словачку у Самсунг и друге фабрике 
превариле посредничке агенције.  
"Фалсификују основне документе везане за запошљавање градјана Србије у Словачкој. Пример 
је посредничка агенција Ларго Словакија која у Мадјарској има филијалу Ларго Хунгарија а у 
Србији Ларго Плус Сербија. Према прелиминарним информацијама посредовала је у 
запошљавању најмање 680 радника у Словачкој а у Мадјарској су фалсификовали све њихове 
документе о социјалном осигурању", казао је данас Рихтер на конференцији за новинаре. 
Вулин је рекао да градјани Србије приликом одласка на рад у иностранство често не знају куда 
иду и шта их тамо чека, због чега раде на црно, јавила је словачка агенција СИТА.  
"Крши се српски закон и закони у оним земљама куда Срби одлазе. Раде на црно, немају 
социјално осигурање. Тако се наноси штета држави Србији и Словачкој", рекао је Вулин.  
Словачки министар казао је да је компанији Самсунг, због које је избио скандал и у Србији и у 
Словачкој око искоришћавања радника из Србије и недостојних услова смештаја у фабрици у 
месту Галанта, препоручио да српске раднике који су сада у фабрици запосли с нормалним 
уговором о раду, директно, без посредника.  
"Плод разговора с министром Вулином јесте да је потребно да проширимо Меморандум о 
сарадњи где ће бити јасно дефинисиана процедура, комуникација и информисање о 
радницима који се из Србије шаљу у Словачку", рекао је Рихтер.  
Министри су се договорили да отворе и канал информисања о Србима који су евентуално 
заинтересовани да раде у Словачкој, а о проблемима с посредничким агенцијама и 
искоришћавањем страних радника с Балкана Рихтер је разговарао и с министрима рада и 
социјалних питања Чешке и Мадјарске.  
Чешка влада, која такође муку мучи с 2.000 разних посредничких агенција које зарадјују на 
очајним условима смештаја и раду гастарбајтера с Балкана и из Украјине, решила је изменама 
закона да заведе ред и пренесе већу одговорност на предузећа која запошљавају стране 
раднике.  
Чешка ни словачка предузећа ни наднационалне компаније до сада се нису интересовале ни 
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буниле због такве скандалозне праксе, зато што им одговара да им посредничке агенције 
доведу јефтиније раднике на краће одредјено време без бирократских процедура око дозвола за 
рад.  

 

Субвенције за нова радна места до 300 хиљада динара 
Извор:ФоНет 

 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) расписала је почетком фебруара 11 позива 
послодавцима за доделусубвенција за отварање нових радних места, а највећи број намењен је 
приватном сектору, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
"Послодавци су најзаинтересованији за програм отварање нових радних места где се свако 
радно место, зависно од развијености општине, стимулише са 150.000 до 300.000 динара", 
рекао је Мартиновић. 
Конкурс за програм самозапошљавања траје до 10. априла, док сви остали јавни позиви трају 
до караја године, односно док има средстава. 
"Особе са инвалидитетом су годинама приоритет", навео је Мартиновић и додао да су 
приоритет такође млади до 30 година, старији од 50, неквалификовани, Роми, корисници 
социјалне помоћи и жртве трговине људима. 
Говорећи о очекивањима за 2017. годину Мартиновић је рекао да је 23.000 људи укључено у 
програме, неки у програме за директно запошљавање, неки за самозапошљавање. 
"ММФ је у извештају навео да је за две године смањена незапосленост", а Мартиновић је 
говорећи о томе рекао да је забележен најмањи број незапослених у њиховој евиденцији и да је 
стање повољније него претходне године и Истиче да је око седам одсто мање незапослених него 
претходне године. 
 

 
Финску економију муче превисоке плате радника 
Извор: Анадолија  

 

Фински званичници упозоравају да високе плате у тој земљи представљају проблем 
конкурентности привреде. Вели-Мати Матила, председник Конфедерације финских индустрија 
(ЕК), каже да су плате запослених у тој земљи за 10-15 одсто више у односу на неке друге 
развијене земље Европске уније. 
Матила сматра да Финска мора да настави са политиком умерених плата и предузме потребне 
мере како би смањила трошкове рада да би ишла у корак са кључним ривалима, као што су 
Немачка и Шведска. 
Ипак, поједини синдикати упозоравају да би политика умерености плата могла додатно да 
закомпликује предстојећи круг колективних преговора у одређеним секторима. 
Наводе да захтеви за нижим платама представљају превише наиван приступ који не 
промовише дух сарадње која је, како додају, потребна за напредак економије те земље. 
 

 

 
 

http://rs.n1info.com/topicv19/Anadolija/1
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Недимовић: Изменићемо Закон о пољопривредном земљишту  
Извор:Танјуг 
 
Закон о пољопривреном земљишту ће бити измењен како би се ограничила либерализација 
тржишта пољопривредног земљишта. Ускоро и позив за приватизацију ПКБ 
СЈЕНИЦА - Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је најавио данас да ће бити 
измењен Закон о пољопривреном земљишту како би се ограничила либерализација тржишта 
пољопривредног земљишта и да ће то до септембра бити усклађено са Споразумом о 
стабилизацији и придруживању. 
„Ми ћемо изменити Закон о пољопривредном земљишту и до 1. септембра ћемо направити 
тако да нелибрализујемо у потпуности него да та лица физичка која желе да буду власници 
земље морају да имају пребивалиште на теритрији Србије дужи временски период“, рекао је 
Недимовић новинарима у током обиласка млекаре Бени комерц у Сјеници. 
Исто тако ће бити урађено и са правним лицима, додао је министар. 
Он каже и да ће се користити искуства Словеније и Мађарске. 
„Нећемо измишљати топлу воду, а заштитићемо себе. Обозаавам ових дана што ми спочитавају 
они који су били министри у влади 2008. када је потписиван С СП, а који кажу да не треба да се 
продаје земља странцима“, навео је Недимовић. 
Истиче да су управо они потписали такве споразуме 2008. године, а „сада су председнички 
кандидати и Јеремић и један кога подржава странка која је то тада урадила". 
Недимовић је нагласио да Србија једина пледира да буде члан ЕУ, а да је узела на себе обавезу 
да пре уласка у Унију либерализује своје тржиште пољопривредног земљишта.  
СЈЕНИЧКИ СИР-СИР "С ПОРЕКЛОМ", ПРИМЕР ЗА СВЕ 
СЈЕНИЦА - Српској пољопривреди је потребно што више локалних брендова са ознаком 
географског порекла, а Сјенички сир је добар пример како може да се повећа конкурентност 
производа и његова цена, изјавио је данас министар пољопривреде Бранислав Недимовић.  
Он је током посете сјеничкој млекари Бени комерц рекао да она производи 170 тона сира 
годишње и да је то један од брендова са ознаком географског порекла, на чему инсистира 
Министарство пољопривреде. 
„Што више имамо произвођача са ознаком географског порекла пољопривреда постоја 
конкурентнија, а онда можемо да добијемо већу цену. Прича о Сјеничком сиру је једна од 
највалитетнијих, ако то не урадимо на овом месту не знам где друго можемо то да 
промовишемо“, навео је Недимовић.  
Министар је представио власнику млекаре који му финансијски потенцијали стоје на 
располагању и како све Министарство пољопривреде може да му помогне по питању опреме и 
прерађивачких капацитета.  
„На нама је да подржимо успешне пројекте, а ово дефинитивно јесте такав пројекте. Дајемо 
подстицаје за музне краве које су уматичене, затим подстицаје за овчарство, као и премију по 
литру млека за коју плаћамо седам динара“, навео је Недимовић. 
Он је нагласио да неће бити иста премија за све, као и да ће се од 1 јануара 2018. у зависности 
од квалитета плаћати премија.  
„Ко буде имао квалитетније млеко даваћемо му више новца. Да раздвојимо квалитет од 
неквалитета, да не буде свима исто“, рекао је министар. 
Он је нагласио да је прича о млеку доста комплексна ствар и да је било проблема у претходне 
две године због проблематичних односа између ЕУ и Русије и могућности која је тада постојала 
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да Србију преплави млеко из ЕУ.  
Недимовић је истакао да је држава заштитним мерама успела да одбрани тржиште и да је 
тренутно ситуација много боља. 
„Што се тиче четвртог квартала исплате премије за млеко, 16. марта ће бити исплаћивана на 
овом простору“, додао је министар.  
Недимовић је напоменуо да је тржиште то које опредељује колика је цена, што зависи од тога 
колика је потражња на тржишту за млеком и прерађевинама од млека. 
Он је рекао да смо се као земља оријентисали на тржиште пре скоро 20 година и да сада нема 
назад, као и да више не постоји централна планска привреда и прича о паритетима.  
„Посебно инсистирамо на преређивачкој индустрији и на откупним центрима, као и самом 
узгоју говеда. Већ у априлу ћемо разговарати и са прарађивачима који у окружењу, у другим 
државама, да пробамо да направмо начин како да циркулише роба и како да имамо овде што 
више откупних тачака. Јер, ако има шансе за прераду онда има и веће цене“, додао је 
Недимовић. 
Консултант Бени комерца за сертификацију производа са географским пореклом - Сјеничког 
сира Славиша Дуњић је захвалио Недимовићу што је показао колико су држави важни 
поризвођачи традиоциналних произода који носе име географског порекла.  
„Охрабрио је све индивидаулане произођаче са подручја Пештера, као и прарађиваче. Показао 
је какве држава предузима мере да би се стимулисао развој пољопривреде у сјеничком крају, 
као и осталим и у осталим регионима“, навео је он.  
РАСПИСУЈЕМО ПРВИ ОБАВЕЗУЈУЋИ ПОЗИВ ЗА ПКБ 
Министар пољопривреде је најавио данас да ће ускоро бити расписан први обавезујући позив 
за приватизацију Пољопривредног комбината Београд (ПКБ), а да је писмо о 
заинтересованости доставило осам компанија. 
„Имали смо претходни позив да видимо какве су уопште иницијативе компанија које желе да 
уђу у ПКБ. Имамо осам таквих понуда. Сада ће бити расписан први позив који ће бити 
обавезујући“, рекао је Недимовић новинарима. 
Он је казао да ће се након тога видети о ком моделу је реч, али да Министарство пољопривреде 
инсистира и жели да сточарство буде део тог система и да не дође до цепкања. 
Недимовић је нагласио да за ПКБ бити донета одлука која је најбоља за Србију. 
„Министарство привреде води цео поступак и ми ћемо помоћи колико год можемо“, додао је 
министар пољопривреде. 
Писма о заинтересованости за приватизацију ПКБ-а , како је саопштило раније Министарство 
привреде, доставило је осам инвеститора односно за ту пољопривредну корпорацију 
заинтересовано је једно физицко лице из Ковина, две компаније из Србије - Индустрија меса 
"Матијевић" и МК Комерц, компанија Ал дахра из Уједињених Арапских Емирата, као и 
компаније из Кине, Сингапура и две из Велике Британије, али њихова имена не могу бити 
објављена јер носе ознаке тајности. 
Писма о заинтересованости нису обавезујућа, нити недостављање таквих писама на било који 
начин елиминише могућност учествовања у даљем поступку приватизације ПКБ-а, објаснило је 
Министарство привреде 
УВОЗ НЕ УНИШТАВА НАШЕ МАЛИНАРЕ 
СРБИЈА је у последња два месеца извезла 12.000 тона малине, а увезла хиљаду тона, тако да су 
нетачне информације да увоз уништава домаћу производњу, изјавио је данас министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић. 
- Приче о неком увозу који уништава овде производњу апсолутно не стоје - рекао је Недимовић 
у Ариљу. - Ми смо потписници различитих споразума који гарантују отворено тржиште, али 
Србија доминира у квалитету и не може увезена роба тренутно да парира нашој. 
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Истиче да Србија не може да забрани да неко купује јефтину робу, као и да, кад нека роба пређе 
преко Србије и заврши у некој другој земљи, то не значи да аутоматски утиче на нашу цену. 
Он је у Ариљу позвао хладњачаре, односно откупљиваче малине да учествују у формирању 
посебне сталне радне групе у оквиру Министарства пољопривреде која ће координирати 
између њих. У радној групи ће бити и представници Института за воћарство, министарстава 
привреде, трговине и финансија због Управе царине. 
- Желимо на свеобухватан начин да сагледамо малину као стратешки пољопривредни 
производ - рекао је Недимовић.  
 
 

За 600 лекара посао и специјализација  
Аутор:Б. РАДИВОЈЕВИЋ 
 
План министарства здравља за премошћавање генерацијског јаза у болницама и амбулантама. 
Уз радну књижицу и обука, како би могли да наследе оне који одлазе у пензију 
ОКО 600 младих лекара, од укупно 2.000 колико их је на евиденцији незапослених, које ће, 
према најавама министра здравља Златибора Лончара, у наредних неколико месеци запослити 
државно здравство, с радном књижицом добиће и прилику да се усавршавају, да упишу 
специјализацију и прођу све потребне обуке како би адекватно могли да замене старије колеге 
које одлазе у пензију. 
То је једини начин да се премости генерацијски јаз настао због ранијег, вишедеценијског 
одсуства кадровске политике у здравству, због којег се овај систем нашао у незавидној 
ситуацији да специјалисте који одлазе у пензију нема ко да замени. Старосна структура у 
државном здравству је неповољна, јер већина специјалиста до пензије има још само 10 година 
рада. 
- Специјалиста нема на бироу незапослених. Због тога морамо да едукујемо нову генерацију 
лекара који ће по завршетку специјализације одмах бити спремни да самостално раде - каже, 
за "Новости", министар Лончар. - Идеја је да запослимо младе лекаре и омогућимо им све што 
је потребно да за четири или пет година буду обучени и спремни да замене специјалисте који 
одлазе у пензију. Стварање нове генерације специјалиста је једини модел којим можемо да 
избегнемо ситуацију у којој су се нашле многе земље у нашем окружењу, које су улагале у 
опрему и инфраструктуру али су остале без кадрова јер су лекари отишли у ЕУ. 
У ситуацији када су тржишта отворена и многе богате земље, као што је, рецимо, Немачка, 
имају стално отворене конкурсе за медицинаре, одлив лекара не могу да спрече ни земље у 
којима су плате вишеструко веће од 70.000 динара, колико код нас у просеку заради 
специјалиста. 
- Једна од идеја како да задржимо младе лекаре је да уведемо обавезу да у здравственој 
установи која им је дала специјализацију морају да остану дупло дуже него што је трајала 
специјализација - каже министар Лончар. - То значи минимум од осам до 10 година. 
Наставићемо и улагања у инфраструктуру, опрему и усавршавање кадра, али исто тако, према 
могућностима државе, и у стандард лекара и свих здравствених радника, како бисмо 
допринели томе да остану у земљи. 
У 355 здравствених установа у Србији, без КиМ, према последњим подацима Института за 
јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", запослено је 107.980 људи, од којих су само 
26.058 доктори медицине, стоматологије и високообразовани фармацеути. Готово исто толико 
је немедицинских радника - 25.145, од којих је 8.555 запослено у администрацији. Због тога 
што се кадрови евидентирају збирно, многе установе на папиру имају вишак запослених, а у 
пракси - мањак, и то лекара. Зато Институт за јавно здравље Србије сада ради на новим 
нормативима и кадровском плану у здравству који би требало да буде завршен за десетак дана. 
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Он ће бити основа за нова запошљавања у здравству, а од ММФ и Светске банке већ је добијена 
сагласност да се запосли око 2.000 здравствених радника.  
У МАРТУ 712 ПРИЈАВА 
ЗА МАРТОВСКИ рок "поделе специјализација" досад је стигло 712 пријава, потврђено је у 
понедељак, за "Новости", у Министарству здравља. У претходне две године специјализацију је 
уписало око 4.000 лекара. Готово исто толико је и младих лекара који су од септембра 2014, 
када је уведена забрана запошљавања у јавном сектору, по одобрењу посебне комисије Владе 
Србије, запослени у државном здравству - до јануара ове године њих укупно 3.464. 
 
 

Најмањи број незапослених од 2000. године  
Извор:Танјуг 
 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић каже да тренутно на 
евиденцији НСЗ има 696.000 незапослених људи, што је најмањи број незапослених на 
евиденцији од 2000. године до данас 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић каже да тренутно на 
евиденцији НСЗ има 696.000 незапослених људи, што је најмањи број незапослених на 
евиденцији од 2000. године до данас. 
"Смањује се број незапослених, тренутно је око седам одсто мање незапослених него прошле 
године. То је најмања стопа незапослених последњих 10 година", рекао је Мартиновић за РТС. 
Он је додао да се наставља са подстицајним мерама како би се број незапослених додатно 
смањио, те да ће данас бити представљени јавни позиви послодавцима за доделу субвенција. 
Како каже почетком фебруара расписано је 11 јавних позива за послодавце и незапослене, а 
највећи број намењен је приватном сектору, а један део јавном сектору. 
"Мислимо да ће ове мере резултуирати стагнацијом стопе незапослености, можда и обарањем. 
Очекујемо да стопа незапослености до краја године буде 12 одсто", нагласио је Мартиновић. 
Послодавци се, појашњава он, најзаинтересованији за програм отварање нових радних места 
где се свако радно место, зависно од развијености општине, стимулише са 150.000 до 300.000 
динара. 
За програм самозапошљавања конкурс траје до 10 априла, док сви остали јавни позиви трају до 
карај године, односно док има средстава. 
Мартиновић каже да велику пажњу привлачи и стручна пракса за младе људе.  
 
 

Пензионери неће бити закинути  
Аутор:Ј. Ж. С. 
 
Ограничавањем рока важења привремених решења држава уводи ред. Прави се модел за оне 
који су по првом обрачуну примали мање. Никоме коначна пензија неће бити нижа од онога 
што је зарадио 
САМО 15 одсто од укупног броја издатих решења о пензионисању у једној години је коначно, 
док сва остала имају привремени карактер. Како би се смањио број привремених пензија, 
надлежни раде на измени прописа по којима ће она бити орочена на одређени временски 
период. Према сазнањима "Новости", тај рок ће бити шест месеци, најдуже годину дана, а 
уколико у том року ПИО не прибави све неопходне папире, то решење ће бити проглашено 
коначним. 
Према подацима ПИО фонда, најчешћи износи преплате Фонда према корисницима између 
првог и коначног решења су од 5.000 до 10.000 динара, док су у појединачним случајевима ти 
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износи много већи. Међутим, постоје и примери у којима је обрачун пензије по решењу о 
коначном износу повољнији за корисника од суме утврђене привременим решењем. Тада ПИО 
обрачунава своја дуговања и при првој исплати у целини намирује дуг према кориснику. 
Управо такви примери су у овом предлогу за будуће пензионере спорни. 
Питање је, у ствари, шта ће бити с корисницима који су добили чекове са нижим износом од 
зарађеног. Да ли ће они до краја живота увођењем ороченог привременог решења примати 
ниже пензије? 
- Сви аспекти се разматрају - кажу у Министарству. - Сигурно је да нико неће бити закинут, 
наћи ће се начин да се и овакви проблеми реше и да се никоме не обрачуна мање од оног што је 
зарадио. 
Као једна од могућности, наводи се и та да се одредбе закона о ПИО које се односе на матичну 
евиденцију изместе у закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. На тај 
начин би биле смањене и поједностављене обавезе за послодавце, а Фонд би преузимао у своју 
базу проверене податке потребне за одлучивање. 
У Министарству рада наглашавају да ће бити потребно да се уреди и питање свих затечених 
привремених решења, како би и она у одређеном року постала коначна. Примера ради, решења 
донета током 2016. не могу да постану коначна док се крајем јануара следеће године не објави 
податак о просечној заради за претходну годину. 
- Треба пронаћи метод утврђивања просечне месечне зараде у години када се одлази у пензију, 
чиме ће бити отклоњен један од разлога привремености решења - кажу у Министарству рада. - 
То ће за последицу имати и већу правну сигурност корисника пензија. 
Према садашњим прописима, рок за доношење решења о коначном износу пензије којим ће 
привремено бити замењено не постоји, већ зависи од тога када ће се комплетирати подаци. Пре 
петнаестак година се за одређивање износа пензије није узимала у обзир последња година 
радног стажа и сви су одмах добијали коначна решења. То је, међутим, изазвало негодовање, па 
је та одредба брзо укинута. Тада је као параметар коришћен стаж, али не и зарада у последњој 
години, што се сматрало неправедним, с обзиром на то да су примања пред пензију многима 
највиша.  
СА ВИШЕ АДРЕСА 
ПОДАТКЕ Фонду достављају послодавци, општинске управе, АПР, Пореска управа, надлежна 
министарства за своје запослене, инострани носиоци пензијског осигурања... 
У многим случајевима постоје тешкоће као што су неплаћени доприноси, накнадно утврђивање 
стажа осигурања услед непостојања пријаве и одјаве осигурања, стечај или ликвидација 
послодаваца, затим то што између послодаваца и корисника нема сарадње, па трајање судских 
поступака у вези с доприносима за ПИО, трајање поступака утврђивања стажа осигурања кроз 
претходно "повезивање" стажа осигурања... 
 
 

Споразум о социјалној сигурности српских радника у Словачкој  
Извор:Танјуг 
  
Србија и Словачка ће ускоро потписати нови споразум о социјалној сигурности који ће боље 
заштитити раднике који из Србије одлазе на рад у Словачку, најавио је данас у Братислави 
министар за рад Александар Вулин 
Србија и Словачка ће ускоро потписати нови споразум о социјалној сигурности који ће боље 
заштитити раднике који из Србије одлазе на рад у Словачку, најавио је данас у Братислави 
министар за рад Александар Вулин, а његов домаћин, словачки колега Јан Рихтер, каже да је 
проблем "рада на црно" оптерећење за обе земље. 
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Вулин и Рихтер договорили су, наиме, успостављање директне комуникације између 
министарстава Србије и Словачке, односно инспекција за рад двеју земаља. 
Србија и Словачка ће сарадњу на овом пољу остварити и са осталим земљама у региону - 
Мађарском, Чешком и Румунијом. 
Министар Вулин је нагласио да нико у Србији не жели да наши радници иду из Србије, али ако 
то ипак учине држава ће предузети све да их заштити. 
"Кретање радне снаге је незаустављив феномен и баш зато то мора бити боље контролисано. 
Ми би волели да наши људи остају у нашој земљиу да раде, али када већ одлазе морају да буду 
сигурни", рекао је Вулин. 
Он је додао да је највећи интерес Србије да њени грађани остану да раде у Србији и да их нико 
не подстиче и охрабрује на одлазак, али да је Србија слободна земља и да свако може да је 
напусти када хоће. 
Вулин је истакао да нема проблема у сарадњи две земље али сви имамо проблем са несавесним 
агенцијама које искориштавају наше раднике, варају и словачку државу и послодавце у 
Словачкој. 
"Српски радници не знају где иду и шта их тамо чека, зато што агенција која је регистрована у 
Србији само их упућује на агенције које су регистроване Мађарској, Румунији или Чешкој", 
појашњава Вулин. 
Он је додао да радници из Србије раде на црно, немају социјално и пензионо осигурање и на тај 
начин оштећују и српску и словачку државу, али и себе јер за то немају уплаћен пензиони стаж. 
Како би се том проблему стало на пут договорено је успостављање тешње сарадње два 
министарства - српског и словачког, сарадње две инспекције рада, али и успостављање правног 
како би заједно могли да раде на сузбијању рада на црно и нелегалних агенција. 
Вулин је рекао да се захваљујући Рихтеру за тај случај заинтересовао цео регион, те да ће се 
сарађивати и са министрима Мађарске, Румуније и Чешке. 
"Само заједно и само међусобно делећи информацихје моћићемо да се боримо приотив 
експлоатације људи. Ако словачко министарствио буде знало колико људи и преко кога долази 
да ради у словачку, лако ће утврдити ко је пријављен ко не, ко има папире ко не", нагласио је 
Вулин. 
Он је подсетио да је кретање радне снаге незаустављуив феномен, те да се зато мора боље 
контролисати. 
Вулин се јос једном захвалио Влади Словацке на принципијелном ставу и непризнавању 
независности КиМ. 
Словачки министар за рад Јан Рихтер каже да проблем рада на црно радника из Србије у 
Словачкој представља велики терет за обе земље, те је неопходно да се пронађе решење и због 
радника који су тренутно у Словачкој и раде без радне дозволе. 
Проблем је настао, како каже, што поједине агенције заобилазе закон и фалсификују основне 
документе који се тичу запошљавања грађана Србије у Словачкој. 
"Многе агенције покушавају да заобиђу словачко законодавство па формирају филијале у 
Чешкој, Мађарској, Румунији па и у Србији, које касније посредују у запошљавању у 
Словачкој", појашњава Рихтер. 
Он каже да је највише српских држављана "изиграно" преко словачке агенције Ларго која има 
филијале у Мађарској и Србији, а који су ангажовали раднике за рад у Самсунгу. 
"Ова агенција је најмање 680 радника запослила у Словачкој за потребе фирме Самсунг. Њима 
су у Мађарској фалсификовали сва документа везана за њихов социјални статус и радни уговор, 
чак и образац А1, који је основнио докуменат у вези са доласком радне снаге из трећих земаља 
у ЕУ", појаснио је Рихтер. 
Он је појаснио да су на основу фалсификованих докумената израђени уговори о раду, а да ти 
радници нису социјално збринути ни у Мађарској ни у Словачкој. 
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"Зато смо тражили начин како да се изборимо са овим проблемом и како да се поставимо 
према радницима из Србије који нелегално раде у Словачкој, а који они нису учествовали у том 
ангажовању које нелегално", нагласио је он. 
Рихтер каже да је за решавање проблема заинтересована и фирма Самсунг, који у једној смени 
од 1.000 радника имају чак 570 радника из Србије, те да су српски радници за Самсунг веома 
важни.  
 

 

 
 
 

Војним пензионерима још једна шанса 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Они који у последње две године нису с ПИО фондом договорили исплату разлике пензија могу 

то да учине до краја ове године 

За 57.240 војних пензионера држава је нудила једнократну одштету.  

Војни пензионери Србије моћи ће Републичком фонду за пензијско и инвалидском осигурању 
да поднeсу захтев за једнократну исплату разлике пензије поравнањем и то до 31. децембра ове 
године, потврђено је закључком владе. 
 
 

Увођење реда у науку 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

„Политика” је поново уздрмала научну заједницу објављујући да је готов Правилник о 
вредновању рада истраживача, на основу којег се научници бирају у звања. Уз похвале „што 
расветљавамо мрачне ћошкове науке у Србији”, највише примедби је поново било због тога 
што научници прво из медија сазнају оно у чијој изради су морали да буду консултовани и од 
чега им зависи посао. Да ли се после готово годину дана агоније, када је поништен конкурс за 
научне пројекте и промењен министар просвете, назире промена државног курса према 
запостављеној науци која је ненадано и сложно подигла глас, или су у питању предизборни 
трик и козметичке промене? 
Истраживачи су у првим реакцијама били скептични, упркос реченицама помоћника министра 
просвете за науку Николе Танића да је „усвојено све што су научници тражили, чак и оно што 
нису” и да ће од сада рад Министарства просвете бити транспарентан. 
Међутим, многи су овај документ јуче први пут видели захваљујући друштвеним мрежама и 
одмах је кренула лавина коментара да су научници поново обманути… Многи чак сматрају да је 
оваквим документом „Министарство бацило истраживачима рукавицу у лице”. 
Сачекајмо, ипак, да осим интервјуа у „Политици” и коментара на друштвеним мрежама, 
Заједница института Србије и Синдикат науке анализирају комплетан документ, а ми ћемо 
радо наставити да пишемо о свему што је и даље спорно. 
Јер не заборавимо на то да има и оних који постављају питање: „Да ли нам је потребно толико 
истраживача, када је јавна тајна да многи од њих годинама немају никакве резултате, чак и не 
долазе редовно на посао, а да их за тај нерад финансирају порески обвезници?” 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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С друге стране, има резона и у аргументима да нам овакав документ уопште није потребан: 
Вотсон и Крик су добили Нобелову награду са откриће ДНК на основу написана два-три рада, а 
по нашем правилнику – оно што је било довољно за Нобела, у Србији није довољно за научног 
саветника. 
Слажемо се са тим да је потребно одвојити жито од кукоља, да систем финансирања науке мора 
да буде другачији, да врхунски научници не треба да страхују зато што су запослени на 
неодређено време, а познато је да су заиста потребне године да би се урадило неко 
истраживање. Потребно је и да имају много боље услове рада како би заиста могли да изађу на 
црту са светом. 
И не мислим да је 12.000 истраживача за Србију много. То наравно не значи да свако мора да 
буде генерал, да поновим одличну Танићеву реченицу – не може свако да буде научник. Али 
такође не могу сваки час да се мењају правилници и расписују конкурси, не може да се у једном 
тренутку „тренира строгоћа”, а да се после неколико месеци усвоји све оно због чега су се 
научници дигли на ноге. Ако је то баш тако како је речено… 
Време је да се уведе ред, да врхунска и национална наука добију више пара, да нам реформе не 
зависе од промена министара и да онај који то ради, ради јавно, консултујући врхунске 
стручњаке. И када пресече – да остане иза те одлуке, не због избора, већ због будућности 
Србије. 
 

 
 

 
 

Недимовић: Дуг пољопривредника 185 милијарди, део ће бити 
отписан  
Извор:Танјуг 
 
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је изјавио данас да дуг пољопривредника по 
основу пензијског, инвалидског и здравственог осигурања износи 185 милијарди динара, да ће 
део бити отписан, као и да ће бити рефомисан систем ПИО осигурања у пољопривреди. 
"То су званични подаци Пореске управе", рекао је Недимовић новинарима после разговора са 
пољопривредницима у Ужицу. 
Он је навео да око 30 милијарди динара тог дуга отпада на "здравствено осигурање, а остало је 
ПИО осигурање, што главница, што камата". 
Како каже, то су озбиљне ствари и цифре и о томе ће се у наредном периду радити са 
Министарство финансија како би се решио проблем. 
"Спелулисало се доста раније, а и пре двадесетак дана, са принудном наплатом и одузимањем 
ораница. То уопште није тачно. То су биле принудне наплате по основу ПДВ-а, али то је друга 
ствар", рекао је Недимовић. 
Он је додао да ће бити реформисан систем пензијског и инвалидског осигурања у 
пољопривреди. 
Он је током разговора са пољопривредницима приметио да су пољопривредне пензије веома 
мале, пошто је њихов просек око 10.500 или 11.000 динара. 
"Заједно са Министарством финансија радимо на томе да се отпишемо дугове који постоје за 
доприносе за здравствено осигурање. Јер, неко ко није имао право да се лечи зато што није 
платио - како да му наплатим када није ни имао право да се лечи” , каже Недимовић. 
Када је реч о доприносима за ПИО, око 40 одсто су главнице, а 60 одсто су камате. 
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"Нама је идеја и предлог Министарства пољопривреде ће бити да се отпишу камате. А за 
главницу, ко буде желео да увеже свој стаж, да му се на дужи времснски период то омогући. Ми 
ту морамо да водимо озбиљне преговоре са Министарством финансија", истакао је министар 
пољопривреде. 
Према његовим речима, паралелно са тим је идеја да Министарство пољопривреде предложи 
измене Закона о ПИО који се односи на пољопривреду. 
"Да спрам економске вредности коју неко произведе на свом газдинству има право да бира 
неколико група како ће плаћати свој допринос и да не буде обавезно свима већ да утврдимо 
неки лимит", рекао је Недимовић. 
Он је навео и да су закони од пре десетак година предвиђали да се исто плаћа за доприносе 
ПИО, без обзира да ли неко има хектар или 100 хектара земље и оценио да је то нелогично. 
"Али, уврнутија ситуација је да ако неко плаћа 15 година доприносе за ПИО има исту пензију, 
као и онај који плаћа 40 година доприносе. Не знам да је то негде постојало, само код нас", 
рекао је Недимовић. 
Он је поручио да Министарство пољопривреде хоће да трансформише тај систем и да ће се 
трудити да реши постојећи проблем. 
 
 

Прогноза: Раст у Србији 3,1 одсто, крајем године виша референтна 
стопа  
Извор:Бета 
 
Позитивна кретања у привреди Србије из 2016. године наставиће се и у овој години, а 
процењује се да ће раст БДП ове године бити 3,1 одсто, објављено је у истраживању Ерсте групе 
о макроекономским изгледима у Србији. 
Како је процењено, тренд раста привреде ће бити подржан растом домаће тражње, док би 
учинак нето извоза могао да буде "неутралнији". 
Додаје се да би НБС могла да почне да мења свој "релаксирани став политике у другој 
половини 2017. повећањем референтне каматне стопе ка 4,5 одсто, јер се очекује повећање 
инфлације и пооштравање монетрне политике Федералних резерви САД. 
Стручњаци Ерсте групе предвидјају да ће фискални дефицит ове године бити око 1,2 одсто 
БДП-а. 
"Предвиђамо да ће курс евро-динар остати углавном стабилан и кретаће се од 124 до 124,5 
динара за евро, а главни ризик су нервоза на светском тржишту", наводи се у саопштењу. 
 
 

НАШИ СУСЕДИ ЖИВЕ ГОРЕ Ово су земље ЕУ у којима је плата НИЖА 
него пре осам година  
Извор:Танјуг 
  
Радници у Европској унији и даље не осећају економски опоравак, будући да су плате у седам 
земаља чланица тог блока данас ниже него пре осам година, према истраживању Европског 
синдикалног института и Европске конфедерације синдиката, објављеном данас. 
Истраживање је такодје показало да су плате у 18 земаља ЕУ расле много спорије током седам 
посткризних година него у осам година пре избијања кризе 2008, наводи се у саопштењу 
објављеном на званичној веб страници Европске конфедерације синдиката. 
У раздобљу од 2009. до 2016. године плате, прилагођене за инфлацију, реално су сваке године 
падале у просеку за 3,1 одсто у Грчкој, за један одсто у Хрватској, 0,9 посто у Мађарској, 0,7 
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процената у Португалији, за 0,6 одсто на Кипру, 0,4 посто у Великој Британији и за 0,3 
процента у Италији. 
У Аустрији, Белгији, Чешкој, Данској, Естонији, Финској, Француској, Ирској, Летонији, 
Литванији, Луксембургу, Малти, Холандији, Румунији, Словачкој , Словенији, Шпанији и 
Шведској, реални раст плата је у посматраних седам година био спорији него од 2001. до 2008. 
године. 
Највеће смањење реалног годишњег раста плата забележено је у Румунији - са 11,2 процента у 
периоду 2001-2008. на свега 0,1 одсто у седам посткризних година, затим у Литванији са раста 
од 8,8 одсто годишње на 1,0 одсто, и у Летонији са 10,6 на 1,2 процента. 
Само су три земље - Немачка, Пољска и Бугарска, имале реални раст плата од 2009. до 2016. 
који је надмашио пораст забележен у седам година пре избијања кризе. 
Истраживање такодје показује да су у 2016., када су реалне плате почеле да расту, оне заправо у 
Белгији пале, док су практично стагнирале у Италији, Француској и Грчкој. 
"Ово је врло лоша вест не само за раднике и њихове породице, већ и за бизнис", изјавила је 
секретар ЕТУЦ-а Естер Линч, додајући да "ако радници имају мање средстава за трошење онда 
трпе и компаније". 
"Време је за стварни опоравак. Радницима широм Европе је потребна повишица. Плате почињу 
да расту, али има још доста да се уради да се сустигне ранији ниво". 
 
 

Ово су аргументи ПРОТИВ универзалног основног дохотка  
Извор:Пешчаник.нет/СоциалЕуропе.еу 

 

Идеја о безусловној исплати универзалног основног дохотка све је популарнија међу 
економистима, менаџерима, активистима и предузетницима као алтернатива традиционалним 
социјалним политикама. Уместо пружања социјалне помоћи у ванредним ситуацијама, 
незапосленима и старима, немачка држава би свим одраслим људима исплаћивала исти 
паушални износ – приближно 1.000-1.200 евра месечно. Тако би се укинуле постојеће мере 
социјалне заштите, као што је програм Хартз ИВ (немачки програм помоћи незапосленима), а 
вероватно више не би било ни старосних пензија и осигурања за случај незапослености. 
Како пише професорка јавних политика Анке Хасел на порталу портал Социал Еуропе, а 
преноси Пешчаник, универзални основни доходак свакоме пружа прилику да одлучи да ли 
жели да се запосли, да волонтира – или да не ради ништа. 
Политичари би се тако решили бриге о стопама незапослености. Компаније би добиле 
елегантан начин да оправдају отпуштања. Радна места која нестају под притиском 
технолошких промена или глобализације више не би била проблем, јер су отпуштени радници 
финансијски збринути и могу да се посвете бризи о деци или неком хобију. 
Зашто је ова идеја ћорсокак 
Ипак, универзални основни доходак је ћорсокак. Најчешће коришћени противаргумент је, 
наравно, проблем финансирања. Трошкови нису квантификовани, али нема сумње да ће бити 
високи. Још није извесно како би требало опорезовати укупне дохотке и богатства да би се 
обезбедила потребна средства. Радикална трансформација система социјалне заштите 
увођењем универзалног основног дохотка била би финансијски ризик без преседана. 
Али финансијски аспект тог питања чак и није најважанији аргумент против основног дохотка. 
То је заводљив и сладак отров који људима на маргинама друштва доноси корист на рачун 
средње класе. Основни доходак укида притисак и смањује мотивацију за активно тражење 
посла међу сиромашнима и дуготрајно незапосленима. Богате то вероватно неће коштати више 
него стари систем, а сигурно ће им помоћи да умире социјалну савест. У том случају, даљи раст 

https://www.socialeurope.eu/2017/03/unconditional-basic-income-is-a-dead-end/
http://pescanik.net/protiv-univerzalnog-prihoda/
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социјалне неједнакости више не би био скандалозан, јер би свако имао основни приход, макар 
и на граници сиромаштва. 
Три разлога против 
Управо ту се кристализују три кључна аргумента против безусловног основног дохотка. 
Прво, основни доходак продубљује поделе у друштву и смањује друштвену мобилност. Они који 
захваљујући пореклу и статусу имају изгледа да дођу до добрих послова и високих прихода 
сачували би стечену радну етику и наставили да се залажу у школи и на послу. То је добро. 
Међутим, за младе људе из оних сегмената друштва који су већ прикраћени у области 
образовања – за оне који долазе из радничких и мигрантских породица – живот би био тежи. 
Слатки отров основног дохотка ће их пратити на сваком кораку кроз школу и обуку за рад. Кад 
их питају шта би желела да раде, деца из делова Берлина у којима живи велики број радничких 
и мигрантских породица, као што је Нојкелн, одговарају да планирају да живе од социјалне 
помоћи. У будућности ће одговарати: „Живећу од основног дохотка“. Са растом основног 
дохотка увећаваће се и њихов број. Већ уздрмана мотивација те групе да инвестира у себе и 
побољша свој живот радом наћи ће се пред новим искушењима. А остатак друштва ће много 
мање бринути због таквих трендова него данас, јер су сви људи збринути. 
Зашто бисмо га исплаћивали и онима који нису угрожени? 
Друго, концепту безусловног основног дохотка недостаје социјални легитимитет. Тренутно није 
могуће замислити модел који свим деловима друштва доноси једнаку корист. Зато би основни 
доходак највероватније подразумевао редистрибуцију из центра друштва ка незапосленима 
или само делимично запосленима. Обухватан систем социјалне заштите који надилази задатак 
сузбијања сиромаштва легитимизује се прихваћеним концептима социјалне правде. Како би 
другачије било? Норме социјалне правде укључују и идеју да сви треба да добију једнаку шансу 
за успех на тржишту рада. Тако се, на пример, оправдава улагање државе у образовање или 
опорезивање наследства. Или социјална заштита која доприносе за незапослене или пензијско 
осигурање везује за социјалне трансфере. 
Идеја о безусловном основном дохотку се ослања на право грађана на остваривање дохотка, 
али не даје одговор на питање зашто би га требало исплаћивати и онима којима није потребан. 
Концепт основног дохотка је заправо супротан идеји о солидарности са угроженим члановима 
друштва. Средња класа, која ће финансирати основни доходак, али од њега неће имати 
материјалне користи, такву „безусловну“ редистрибуцију вероватно неће препознати као 
социјалну правду. Зато су програми редистрибуције непопуларни код гласача, чак и оних који 
би од тога имали користи. Зато су швајцарски грађани на прошлогодишњем референдуму 
великом већином одбацили предлог за увођење универзалног дохотка. 
Доводи до повећани миграције 
Треће, безусловни основни доходак се коси са потребама друштва у условима повећане 
имиграције. Великом броју страних радника и других усељеника потребно је више, а не мање 
механизама који доприносе интеграцији у друштво. Искуство свакодневног живота је веома 
важно: људи на послу срећу друге људе, тако се упознају и уче да поштују једни друге, тако уче 
и језик. Имајући то у виду, била би велика грешка дати људима добар повод да одустану од 
рада, стицања знања и да остану у своја четири зида. У сваком случају, потребна нам је 
расправа о добром друштву која се неће ограничавати само на проблем запослености. 
Потребно је много труда да би се друштво побољшало мерама које се неће остваривати само 
преко тржишта рада. Та идеја још увек није шире прихваћена. Али безусловни основни доходак 
сигурно није прави пут за њено остварење. 
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Један синдикат просветара у протесту, други одбија 
Извор: Бета  

 
Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић каже да ће у петак, 
17. марта чланови тог синдиката одржати протест испред Владе Србије.  
Она је навела да је један од захтева испуњавање Споразума о решавању спорних питања, који је 
потписан на крају петомесчног штрајка, 2015. године.  
"Протест ће почети у 12.05. Наши чланови ће у школама скратити часове на 30 минута и тиме 
ће бити послата јасна порука, тражимо да се испуни потписано, ни више, ни мање. Пре свега 
Закон о платним разредима који би унео правду у плаћање буџетских корисника", рекла је 
Јасна Јанковић за портал Градски биро (www.градскибиро.рс).  
Она је рекла и да се размишља о радикализацији штрајка јер пуних годину дана представници 
УСПРС не могу да дођу до премијера и почну разговоре о динамици испуњавања споразума 
или можда неком његовом анексу.  
"Жалосно је да се брига о младима и образовању своди на испразну причу. Тако су нам деца 
највеће богатство и школство нам је стуб друштва, али када се са запосленима у том истом 
образовању нешто договорите, чак и потпишете, онда се то не мора испуњавати. Унија СПРС је 
зато протест назвала 'Човек се веже за реч'", казала је Јасна Јанковић.  
На питање да ли ће позив на штрајк бити упућен и другим синдикатима Јасна Јанковић је 
одговорила потврдно.  
"Свакако, Конфедерацију слободних синдиката, чији смо чланови, добронамерне људе и 
родитеље да подрже учитеље своје деце. Без икаквих задњих намера или политичких 
конотација, борићемо се за враћање достојанства наставничке струке, против понижавања 
сваке врсте, дискриминације и насиља. Залагаћемо се да сви у Србији схвате да је рушењем 
просвете, овој земљи одузета будућност", навела је Јасна Јанковић.  
Потпредседник Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) Миодраг Сокић изјавио је да се 
тај синдикат неће придружити протесту и штрајку Уније синдиката просветних радника Србије 
у петак, 17. марта.  
"Сви синдикати ових дана преговарају са министрима о платама. Преговори су у току и 
настављају се ове недеље. Искуство нам каже да треба да исцрпимо тренутну добру вољу 
министарстава, па тек, уколико преговори не успеју, логично би било да се синдикати договоре 
и о евентуалном протесту и штрајку", рекао је Сокић за портал Градски биро 
(www.градскибиро.рс).  
Он је рекао да се СРПС неће придружити протесту и штрајку УСПРС 17. марта.  
"Пошто УСПРС није консултовала остале синдикате већ је проценила да треба да иде сама, 
онда је став СРПС-а да се не придружује једностраним и самим тим, штетним потезима УСПРС-
а", казао је Сокић. 
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ВИДЕО: У петак штрајк упозорења просветара, у 500 школа скраћени 
часови 
Аутор:021.рс 

 

Часови у 500 основних и средњих школа, у којима је већински синдикат Унија синдиката 

просветних радника Србије, у петак ће бити скраћени на 30 минута због штрајка. 

Како су најавили у УСПРС, ово ће бити само штрајк упозорења, а истог дана ће се одржати и 

протест испред Владе Србије. Просветари траже испуњење одредби из Споразума о 

решавању спорних питања који је потписан 2015. године, када је прекинут њихов најдужи 

штрајк. 

"Ушли смо у штрајк 2014. године из истих ових разлога, смањења плате, платних разреда, 

преговора о посебном колективном уговору. И добисмо после пет и по месеци Споразум о 

решењу спорних питања. И шта се десило? И даље је у фиоци. Кажу да не могу да га 

испуне јер имају Закон о буџету, којим не смемо да исплатимо. Владо Републике Србије 

уозбиљи се, јер си сама потписала нешто што не можеш да испуниш", поручила 

је председница УСПРС Јасна Јанковић. 

Управо је увођење платних разреда био један од разлога због којег су просветари прекинули 

штрајк. Међутим, држава своје обећање ни после две године није испунила.  

У Унији су указали и на то да није спроведена ни исплата награда или помоћи за запослене у 

просвети, иако је обећано да ће уштеђевина коју сами направе у систему бити додељена 

запосленима.  

Просветари ће се у петак у 11 часова окупити испред зграде Владе Србије у Београду и 

захтевати пријем код премијера Александра Вучића. 
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