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Радници из Србије некада су хрлили у западну Европу, а сада је дошло 
до ВЕЛИКОГ ЗАОКРЕТА  
Аутор:Александар Латас 
 
Некада је нашим радницима синоним за добру плату била западна Европа, али они све чешће 
одлазе на исток Старог континента. Срби се у потрази за послом данас селе у Мађарску, 
Словачку, Румунију... где су најтраженије наше занатлије. 
Најсигурније познате фирме 
Тренутно у Словачкој ради око 10.000 грађана Србије. Најчешће одлазе на тромесечни 
привремени рад и зараде између 500 и 700 евра за месец дана, мада је било и лоших искустава. 
Посао се врло лако може наћи преко специјализованих страница на Фејсбуку, али треба бити 
опрезан. Најчешће се ради у фабрикама „Самсунга“, „Икее“, „Јаспластике“... Бојан Лабан из 
Сомбора радио је у компанији која склапа ЛЦД телевизоре: 
- Сваког викенда организоване су туре комбијима које возе за ту земљу. Уговор се потписује на 
три месеца, а најбоље је запослити се у некој од проверених светских компанија. Ја нисам имао 
лоша искуства. Радио сам у фирми која склапа ЛЦД телевизоре и вратио се кући са око 1.200 
евра за три месеца. 
Они у Лондон, ми у Краков 
Пољска је недавно позвала раднике из Србије, поготово оне који имају искуства у ауто-
индустрији да дођу и попуне упражњена радна места. Њихови радници отишли су на Запад, 
највише у Лондон. Међутим, плата од 500 евра и смештај нису баш недосањани 
гастарбајтерски услови за нашег прегаоца. Срби зато чешће одлазе у Варшаву и Краков, где 
раде као зидари, молери, керамичар, често и на црно јер тако зараде и више од 1.000 евра. 
- Радим на сортирању воћа, а дошао сам преко друга. Они редовно траже наше раднике. Није 
лако, ради се по 12 сати, и суботом, али може да се заради и више од 1.000 евра. Храна и 
смештај су плаћени. Радим шест месеци, а зими се вратим кући - каже Горан Мршић из Новог 
Сада. 
По „чрвене“ у Семиклуш 
Сви се сећају румунских радника у Војводини, али њих не да више нема, дапаче, сада се наши 
источни суседи први пут упознају са српским радним навикама. Неколико хиљада људи из 
пограничних банатских општина свакодневно путује у Румунију на посао. Румуни не желе да 
раде у фабрикама за 250-500 евра и своју кору хлеба траже на Западу. Само у Великом 
Семиклушу, месту са око 14.000 становника, запослено је око 500 Срба. 
- Радим у фабрици „Делфи“. Пријавио сам се преко наше Службе за запошљавање, јер у 
Кикинди нема посла. Плата је мала, 300 евра, али морам да радим. Све је регулисано 
уговорима, па и моја породица има здравствено осигурање - рекао је Срђан Бабић, столар из 
Кикинде. 
У Кањижи више нема назапослених 
Мађарској недостаје око 40.000 радника, с тенденцијом да се тај број вишеструко увећа, а 
ригидан став према мигрантима отвара простор за запошљавање наших радника. Тако 
држављани Србије, Словачке и Украјине најлакше добијају радну визу. Поред ИТ стручњака, 
највише се траже грађевинци, машински инжењери, предавачи за енглески језик, али и 
радници у администрацији. Једина препрека послодавцима је што по закону прво морају да 
огласе потрагу за радником из Мађарске, а тек ако се нико од домаћег становништва не јави у 
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року од 15 дана, могу да запосле странце. Радна виза се након тога добија врло лако, траје две 
године, а обично се месечно заради око 1.000 евра. 
Како каже Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, због те ситуације, у овој општини 
више нема незапослених. 
- Неки су се одселили, а одређени број житеља кањишке општине директно ради у Мађарској и 
сваки дан од куће иде на посао бициклом и аутомобилом. Тренутно у општини има од 220 до 
250 оглашених непопуњених радних места, од сезонских радника, возача и месара, до 
стручњака са факултетским дипломама - рекао је Фејстамер. 
Највеће плате на истоку 
Русија је земља која мења путању наших неимара који су некада хрлили у Немачку, одакле смо 
и увезли свима познату реч „бауштела“. Тренутно у тој земљи имамо око 15.000 радника, 
највише грађевинаца, који зарађују од 1.200 до 1.500 евра, али има и запослених у 
инжењерингу, транспорту, ИТ сектору и образовању. За послао је потребна радна дозвола, која 
се лако добија ако вам Федерална миграцијска служба пошаље позив, односно имате 
гарантовано радно место. Једино што не би требало да имате је ХИВ, јер је потребан 
сертификат који доказује да немате ту болест ако хоћете да останете дуже од три месеца. Срби у 
Русији раде од Сочија, преко Москве, до Сибира. Највише зарађују ИТ стручњаци, око 2.500 
долара, те правници око 1.500, док учитељи и лекари зарађују око 900 евра. 
- Има неколико агенција које воде раднике, обично зидаре и возаче, у Русију. Најбоље је да се 
људи распитају за оне који су већ годинама у послу, јер ти дају поштене услове. Њима не 
морате ништа да платите док не добијете посао, тек онда иду трошкови за визу и посредовање. 
Радим као зидар по читаве дане сем недељом, већ четири године, углавном у Москви и Санкт 
Петербургу. Зарадим око 1.400 евра, а стан и храна су ми плаћени - каже Марко Бубало из 
Новог Сада. 
 
 

Табаковић: Није било лако, али динар је стабилизован  
Извор:Танјуг 
 
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да претходних пет година, 
колико је на челу НБС, нису биле лаке, али да јој је храброст председника Србије Александра 
Вучића, да прекине ранију економску политику, била од непроцењиве користи. 
"Храброст Александра Вучића да прекине неодрживу економску политику, засновану на 
лажној слици о прецењеним приходима и потцењеним обавезама, била нам је од непроцењиве 
користи. Био је то раскид с политиком трошења будућности унапред. Почетак успостављања 
неопходне равнотеже и склада", рекла је Табаковић за Вечерње новости. 
Како је оценила, данас су прве асоцијације на НБС стабилност и поверење, јер више нико не 
мора да са неизвесношћу гледа у курсну листу и пита се колико мора да издвоји за измиривање 
обавеза индексираних у еврима. 
Осим тога, рекла је она, грађани више не страхују да ће им висока инфлација умањити реалну 
вредност зарада и пензија, а привредници могу да планирају своје пословање. 
"Постигнуту стабилност, политичку и финансијску препознали су и међународни инвеститори 
који се поново оценила и да је предуслов ефикасног функционисања сваког привредног 
система стабилан и одржив раст и развој финансијског система, самим тим и банкарског 
система као његовог најважнијег система, као и реалне економије који међусобно утичу једно 
на друго, преплићу се и подстичу", навела је Табаковић. 
"Услови за улазак на српско банкарско тржиште су јасни и транспарентни, а критеријуми за 
њихову оцену су детаљно утврђени интерним актима и процедурама НБС, која подржава 
улазак бонитетних инвеститора у банкарски сектор Србије", рекла је Табаковић. 
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Према њеним речима, о атрактивности банкарског сектора Србије за улагање сведочи 
интересовање и домаћих и страних инвеститора за улагање на домаћем тржишту, а који су 
стекли и власништво у домаћим банкама, односно извршили "гринфилд" улагања у 
претходном периоду. 
"Промена власништва и статусне промене које су довеле до одређене консолидације домаћег 
банкарског сектора у претходном периоду нису изненађујуће и последица су раније донетих 
одлука банкарских група ЕУ о продају домаћих ћерки банака, као и расположиве домаће 
приватне тражње за инвестицијама у банкарски сектор", рекла је Табаковић. 
Упитана да прокоментарише да ли прати "препакивање" власничких удела на банкарском 
тржишту и укрупњавање сектора, гувернер НБС је казала да смо сведоци "финансијализације 
пословних тржишта", где се пословни субјекти подстичу да купују своје ривале уместо да им 
конкуришу и да се "јефтиним новцем" купују сопствене акције, уместо да се улаже у производне 
процесе. 
"Ниједна од ових опција не доводи до веће запослености или продуктивности, а то успорава 
привредни раст. Све већи број економиста широм света то потврђује, негативни приноси прете 
да униште штедњу, инвестиције и на крају економски раст", закључила је Табаковић. 
 

 
 

 
 

Вујовић: Најављена повећања нису могла бити већа 
Извор:Танјуг 

 

ВАШИНГТОН: Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да најављена повећања 

плата и пензија нису могла бити већа, јер су договорена у складу са пројекцијама БДП-а за 

наредну годину.  

"Повећање пензија од пет одсто је оно што можемо да приуштимо у овом тренутку, а да не 
доводимо у питање кључне параметре макроекономске стабилности", прецизирао је Вујовић у 
изјави за РТС из Вашингтона, где је предводио српску делегацију на јесењем заседању ММФ-а 
и Светске банке. 
Према његовим речима, слично се односи и на плате и додао да укупно повећање плата у 
јавном сектору не сме да пређе учешће у БДП-у, пројектованом БДП-у за наредну годину. 
Вујовић је напоменуо да су то добре и оптимистичне пројекције, будући да се очекује да се 
овогодишњи лоши резултати у пољопривреди, енергетици, грађевинарству бити компезовани 
у наредној години. 
"Очекујемо да ће раст бити најмање 3,5 одсто и у складу са тим смо пројектовали величине које 
нам дозвољавају овакво повећање пензија и плата", навео је Вујовић. 
Упитан шта је утицало да запослени у администрацији добију повећање од пет одсто, док 
лекари, учитељи, наставници, полицајци 10 одсто повећања плата, Вујовић је одговорио да су 
при одлучивању о висини повећања узети у обзир сви фактори који се односе на сложеност, 
ризичност, обим посла, као и на квалификације, те да је зато предложено "нијансирано" 
повећање плата у јавном сектору. 
"Детаљи о томе биће саопштени конкретним мерама и одлукама Владе, које ће бити саставни 
део буџета за наредну годину", указао је министар. 
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Вујовић је подвукао да је у оквиру сектора образовања "нијансирано" повећање, тако да они 
делови сектора високог образовања који сами остварују сопствене приходе, неће имати 
максимално повећање од 10 посто. 
"Рекли смо да је то од нула до 10 одсто и тако ћемо то конзистентно и применити", закључио је 
Вујовић. 
Вујовић, је рекао да су представници ММФ-а задовољни програмом Србије и начином његове 
реализације. 
"Налазимо се на добром путу да са високим оценама завршимо осму и последњу ревизију 
постојећег трогодишњег програма са ММФ-ом, то је најважнија вест", истакао је Вујовић за 
РТС. 
На питање да ли су разговарали и ономе што није урађено - кашњење у реформи јавног сектора 
и реструктуирање јавних предузећа са великим дуговима, Вујовић је одговорио да је то позната 
листа питања која тек треба решити. 
"Нека питања смо орочили до краја ове године, нека ће бити решена у првом кварталу наредне 
године", истакао је Вујовић и навео да је питања тих предузећа, која дуго имају структурне 
проблеме, бити решена управљачким, техничким и технолошким реструктуирањем или 
приватизацијом. 
"Ми се налазимо на крају тог пута и очекујем да то буде успешно решено у наредним 
месецима", навео је министар финансија. 
Он је објаснио да се осма и последња ревизија "де факто" завршава крајем октобра, почетком 
новембра, када буду договорена повећања плата и пензија, али и основни параметри буџета за 
следећу годину. 
Вујовић је указао да је обим повећања пензија и плата договорен, а да ће се на наредним 
седницама и Владе и састанцима са ММФ-ом та повећања прецизирати. 
Нагласио је да је то резултат рада целе владе, и председника и премијера, да су у њима 
учествовали сви сектори и да ће сви сектори учествовати и у расподели "награда". 
Упитан да ли ће бити новог аранжмана са ММФ-ом, рекао је да ће то бити наредна тема 
разговора и да ће се о томе више знати када се разговори са том међународном институцијом 
заврше. 
 

 

 
 

Вулин: “Захвалан сам команданту за плате” 
Пише: ФоНет 
 
Захваљујем Врховном комаданту Војске Србије Александру Вучићу што ће плате бити повећане 
десет одсто, упркос бројним отпорима, рекао је данас министар одбране Александар Вулин, 
говорећи о платама у војсци на предстаљању резултата тог министарства и војске у првих сто 
дана, од формирање нове Владе.  
"Захваљујући његовој упорности и ставу да се на првом месту припадници безбедносних 
стуктура, наравно припадници ВС, морају наградити за тежак и самопрегоран рад можемо 
рећи да ћемо од првог јануара наредне године, имати веће плате него што смо икад имали", 
рекао је Вулин, на конференцији за новинаре у Дому Војске. 
Он је, одговарајући на питања, рекао да је безбедоносна ситуација у потпуности стабилна. 
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У потпуности, рекао је Вулин, контролишемо своју територију и сва дешавања на њој, у складу 
са нашим законским овлаштењима" и "недозвољавамо да се било каква нестабилност, 
политичка или друга, прелије на наш простор". 
"Грађани Србије могу да буду мирни, сигурни, док имају овакву Војску", рекао је Вулин. 
 
 
 

 
 
 
Вујовић: Обим повећања плата и пензија договорен са ММФ-ом 
Извор:Бета 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да се Србија налази на најбољем путу да са 
високим оценама заврши осму, последњу ревизију постојећег трогодишњег програма са 
Међународним монетарним фондом. 
Министар који у Вашингтону учествује на јесењем заседању ММФ и Светске банке рекао је за 
Радио телевизију Србије да се осма ревизија завршава крајем октобра, односно почетком 
новембра, и да ће се разговарати о наставку аранжмана са ММФ. 
"Наставак аранжмана са Фондом ће бити тема разговора и о томе ћемо моћи више да кажемо 
када се разговори заврше почетком или средином новембра", казао је он. 
Министар је рекао да је договорен обим повећања плата и пензија и да ће се у том оквиру 
прецизирати повећање на наредним седницама владе и на састанцима са ММФ. 
"Повећање од пет одсто је оно што можемо у овом тренутку да приуштимо а да не доведемо у 
питање кључне параметре макроекономске стабилности. Слично се односи и на плате, укупно 
повећање у јавном сектору не сме да пређе учешће у пројектованом БДП за наредну годину", 
казао је Вујовић. 
Како је истакао, то су доста добре и оптимистичке пројекције. 
"Ми очекујемо да ће овогодишњи лошији резултати у пољопривреди, грађевинарству и 
енергетици бити и више него компензовани у наредној години тако да очекујемо раст од 
најмање 3,5 одсто", рекао је он. 
Вујовић је рекао и да је са званичницима тих организација разговарао о решавању питања 
јавних предузећа која имају огромна дуговања. 
"Нека смо орочили до краја ове године, неке ћемо решити у првом кварталу наредне. Али то су 
питања предузећа која већ дуго имају структурне проблеме. Ми се налазимо на самом крају тог 
пута и очекујемо да ће то бити успешно решено у наредним месецима", истакао је министар. 
Годишња скупштина траје од 13. до 16. октобра и окупља гувернере централних банака света, 
министре финансија и представнике највећих банака. 
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Аналитичари: Политички мотивисана одлука за плате и пензије 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Држава је одлучила да првог дана 2018. године "обрадује" пензионере и запослене у јавном 
сектору - месецима најављивано повећање коначно ће бити и испуњено. Питање је, међутим, 
како ће се такав корак Владе одразити на "крхке" јавне финансије? 
Рачуница показује да повећање плата за 10 процената, а пензија за 5 одсто, повећава и укупне 
расходе за око 55 милијарди динара. 
Плате у јавном сектору ће порасти за око 5.000 динара. 
 А према обрачуну Фискалног савета, ево како ће се повећање од пет одсто одразити на 
пензионере: 
Они који су имали пре смањења пензија 20.000 динара - сада примају око 20.500, а са 
повећањем ће примати око 21.500 динара. И они ће то повећање највише осетити, за 
разлику од следеће две групе.  
Пензионери који су пре смањења имали 40.000 - сада имају око 37.600, а са повећањем ће 
имати и даље мање него пре смањења - око 39.500.  
И коначно, пензионери који су имали 60.000 - тренутни износ пензије им је око 53.000, уз 
повећање од 5 одсто имаће - 55.600 динара.  
Актуелна ситуација у буџету дозвољава повећање плата и пензија, сматра економски 
аналитичар Горан Николић, који за Н1 каже: иако је одлука политички мотивисана, снажно ће 
се одразити на раст потрошње - што даје највећи подстицај расту БДП-а. 
"Ми ћемо бити у неком малом дефициту, вероватно од пола процента или нешто мало више, 
што је са аспекта фискалне консолидације сасвим задовољавајући резултат. Ја мислим да је ово 
и политичка одлука - мовисана жељом да се мотивишу и бирачи да подрже економску 
политику", оцењује Николић. 
Раст пензија и плата у јавном сектору у 2018. економски је оправдан, али не би смео да буде 
већи од 5 одсто у просеку - упозоравао је Фискални савет у свом извештају о фискалним 
кретањима у септембру. Кажу да су мере штедње из 2015. постигле своју сврху, али да је 10 
одсто неодрживо. 
"То би значило да онај тренд смањења фонда плата од 8 одсто БДП би се преокренуо - смањио 
би се овај простор за нешто што треба да се користи за подстицање привредног раста", изјавио 
је председник Фискалног савета Павле Петровић 29. септембра. 
"Ја мислим да је то добро - у смислу да водимо рачуна о нашој будућности, односно да не 
трошимо све на плате и пензије и да део одвајамо за капиталне инвестиције, али да већи део - 
сразмерно већи део ипак одлази на повећање животног стандарда значајном делу нашег 
становништва. Ипак смо ми једна врло сиромашна земља.", изјавио је професор Економског 
факултета Љубодраг Савић. 
Влада Фискални савет, очигледно, није послушала. Шта ће Међународни монетарни фонд 
имати да каже на тему повећања плата у јавном сектору и пензија, чуће се за време последње 
ревизије, која се очекује током јесени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1


8 

 

Ризик од сиромаштва у Србији дупло већи од европског просека 
Извор:Бета 

 

Европска мрежа против сиромаштва - Србија саопштила је да и ризик од сиромаштва и ризик 
од сиромаштва и социјалне искључености имају готово дупло већу стопу у Србији него што је 
просек за чланице ЕУ и да је 2016. године у нашој земљи било 3,6 одсто екстремно 
сиромашних. 
"Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима је први циљ одрживог развоја, истакнут у 
оквиру нове глобалне агенде за одрживи развој УН до 2030. године", истиче Мрежа поводом 
Међународног дана борбе против сиромаштва који се обележава 17. октобра. 
У 2016, почетној години за усмеравање и праћење развоја дефинисаним Циљевима одрживог 
развоја, у Србији је било 3,6 одсто екстремно сиромашних односно особа чија је потрошња 
домаћинства на нивоу од 90 одсто од линије апсолутног сиромаштва. 
Према подацима мреже, 7,3 одсто је сиромашних са потрошњом испод линије сиромаштва која 
је износила 11.694 динара, а 25,4 одсто се налазило у ризику од сиромаштва, док се 38,7 одсто 
налазило у ризику од сиромаштва и социјалне искључености. 
Групе које су највише изложене ризицима од сиромаштва су незапослени, самохрани 
родитељи, особе које живе саме, деца и млади, Роми, интерно расељена лица, особе са високим 
степеном инвалидитета, старе особе без пензије, наводи Мрежа истичући да су то званични 
статистички подаци. 
Извештај "Опрез, сиромаштво! – Праћење сиромаштва у оквиру развојне агенде УН до 2030. 
године", који је сачинила Европска мрежа против сиромаштва – Србија, прати циљеве 
одрживог развоја кроз доступне званичне податке. 
Мрежа подсећа да је Србија била једна од најактивнијих земаља у глобалним консултацијама 
за дефинисање циљева одрживог развоја, а да ни две године након усвајања тих циљева Влада 
Србије није усвојила национално специфичне циљеве одрживог развоја, па ни подциљеве 
везане за смањење сиромаштва. 
 
 

Радовић: Замена теза да су пензије враћене на стари ниво 
Аутор:Н1 Београд 
 
Повећањем пензија које је најавила премијерка Ана Брнабић није задовољан Михајло Радовић 
из Удружења синдиката пензионера. 
  Он је гостујући на Н1 рекао да је тврдња да ће повећање од пет одсто вратити пензије на 
ниво пре умањења - замена теза, као и да синдикат не одустаје од суда у Стразбуру уколико 
одлука Уставног суда о смањењу пензија пре три године буде негативна. 
 "Ово што кажу да је повећање, није апсолутно повећање... покушавају да направе осам одсто, а 
не кажу да повећање раде на основицу, а онда законом одузимају и онда то испада шест одсто 
укупно за три године. То је повећање од око 1,5 одсто годишње што је неприхватљиво," каже он. 
Реалне пензије су пале и више од 17 одсто у последње три године, рекао је Радовић. "Кад имате 
у виду повећање цена, комуналије, потрошачку корпу, ви видите где се налазите и где је ваша 
куповна моћ и са овим повећањем. 
"Замена теза је да су пензије враћене на стари ниво. Чекамо да уставни суд реши нашу 
иницијативу и идемо у Стразбур, тражимо да нам се пензије врате на ниво од пре три године", 
додао је. 
Радовић оцењује да су пензионери "крајње дискриминисани". 

http://rs.n1info.com/topicv12/N1-Beograd/1
http://rs.n1info.com/a334975/Vesti/Vesti/Brnabic-U-2018.-penzije-vece-za-5-plate-za-5-ili-10-odsto.html

