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Ђорђевић: Приоритет брига о најстаријима 
ФоНет  
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић обећао је да неће 
правити разлику између њих и да ће сви имати једнака права и обавезе 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је да је 
приоритет Владе Србије брига о најстаријим грађанима, као и подстицање отварања легалних 
приватних домова који ће, у складу са Законом испунити све потребне услове за пружање 
адекватних услуга за смештај најстаријих. 
 
Ђорђевић је у разговару са директорима и оснивачима приватних домова за одрасла и стара 
лица и директорима државних домова обећао да неће правити разлику између њих и да ће сви 
имати једнака права и обавезе, наведено је у саопштењу Министарства рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 
Прочитајте још - У приватни дом о трошку државе 
Ђорђевић је додао да је најбитније уклонити проблем нелојалне конкуренције, пријавити и 
казнити све оне који не послују у складу са законом. 
Он је најавио измене и допуне Закона о социјалној заштити, доношење Закона о социјалном 
предузетништву и Закона о лизингу радне снаге 
 

ПОСЛЕ 15 ГОДИНА ЗАВРШЕН СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК: Ускоро исплата 
акција радника фабрике "Беко" 
С. Б.  
 

Бивши радници БК "Беко" могли би да очекују новац. На рачуну стечајног дужника тренутно 
24,3 милиона евра 
 
БИВШИ радници Београдске конфекције "Беко", после више од 15 година чекања, могу да се 
надају скорој исплати. Стечајни судија Михајло Коруга поднео је недавно завршни рачун 
делимичне деобе. На рачуну стечајног дужника "Бека" тренутно је 24,3 милиона евра, а на 
списку имовине још једна робна кућа у центру Београда и продавнице у Бајиној Башти, Врбасу 
и Модричи. Београдски "кројачи" су тако једна од ретких фирми која ће исплатити све 
повериоце. 
 
Исплатом три и по милиона евра Министарству одбране, "Беко" више ником не дугује осим 
својим акционарима. У наредних месец дана стечајно веће треба да закаже рочиште на коме би 
требало и да усвоје рачун. Пријемом правоснажног решења стечајни управник исплаћује 
акционаре. 
- Ми још не знамо колики износ ће се делити, али очекујемо да ће то бити 24 милиона евра - 
каже Златко Кунштек, председник удржења акционара УВА "Беко". - Било је 4.535 бивших 
радника акционара. Неки више нису живи, па исплату чекају наследници. Верујемо да би све 
могло да се заврши крајем следећег месеца. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:705414-U-privatni-dom-o-trosku-drzave
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Новац који се утврди за деобу биће подељен на укупно 543.120 акција. По предлогу завршног 
рачуна вредност једне акције требало би да буде 5.194 динара. Десет одсто је у власништву ПИО 
фонда, 30 одсто припада Акцијском фонду, а 60 одсто радницима акционарима. 
 
"Беко" је већину поверилаца исплатио 2009. године, али стечај није могао да се оконча због 
дугих спорова. Последњи је окончан пре неколико месеци. 
 
ПРОДАЈА? 
У ВЛАСНИШТВУ "Бека" су робна кућа у Београду у Кнез Михаиловој улици и три радње. 
Укупна вредност непокретности је процењена на 3,2 милиона евра. О њиховој судбнини ће се 
одлучивати у даљем поступку стечаја. 
 

 
 
Брнабић са Руфом о новом програму са ММФ-ом 
 Танјуг 
 
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић састала се данас са шефом Мисије 
Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмсом Руфом, са којим је разговарала о 
новом програму под називом "Тхе Полицy Цоординатион Инструмент", који ће бити потписан 
са том финансијском институцијом. 
Брнабић и Руф су се сагласили да су у претходном периоду постигнути изванредни 
финансијски резултати, те да је важно да се одржи макроекономска и финансијска стабилност 
и да се подстакне одржив раст привреде, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с 
медијима. 
Руф је истакао да је у протекла два дана имао конструктивне разговоре са министром 
финансија Синишом Малим, те да су постигнути конкретни договори који ће бити 
имплементирани у нови програм. 
Наглашено је да је реформа Пореске управе један од приоритета Владе Републике Србије која 
ће осигурати бољу сарадњу са привредом. 
Он је додао да су надлежна министарства посвећена спровођењу реформи плата у јавном 
сектору и да је важно да се реформа спроведе у најбржем року. 
Руф је нагласио и да ММФ препоручује да се фискални простор у буџету искористи за јавне 
инвестиције, али да је могуће и смањити пореска оптерећења привреде, те да ће се то детаљније 
размотрити у септембру, при следећој посети делегације те финансијске институције. 
Он је истакао и да је велики успех за Србију ниска стопа инфлације, која у априлу износи 1,1 
одсто. 
Састанку у згради Владе Републике Србије присуствовао је и министар финансија Синиша 
Мали и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе. 
 

Цене у мају веће, а ево шта је највише поскупело 
 
Малопродајне цене у Србију су у мају у односу на април биле веће за 0,6 одсто, док су у односу 
на мај прошле године повећане 2,1 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
У мају у односу на април највише је поскупео транспорт - 1,4 одсто, затим храна и безалкохолна 
пића (1,2 одсто), здравство и ресторани и хотели за по 0,5 одсто, одећа и обућа 0,3 одсто и 
рекреација и култура 0,2 одсто. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Пад цена забележен је у групи комуникације (-0,5 одсто), наводи се у саопштењу. 
 

Ђорђевић: Протест је политички обојена злоупотреба грађана 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић оценио је 
данас да је протест возача на улицама широм земље због цене горива злоупотреба грађана који 
су спречени да раде свакодневне активности, те да је политички обојен. 
Он је нагласио да је Србија демократска земља, али да се протест злоупотребљава. 
"Постоји други начин да се искаже незадовољство. Овај протест нема подршку ширих маса", 
рекао је Ђорђевић за Радио-телевизију Војводине. 
Он је додао да на седници Владе Србије није разговарано о смањењу акциза на 
гориво, али да се о томе може причати. 
"Ми о смањењу акциза на гориво можемо да причамо, не треба нико са стране да нам то каже 
тако што ће да протестује", рекао је Ђорђевић. 
Према његовим речима, акцизе нико не носи кући, већ служе за државу, за пензије, да се граде 
вртићи. 
 

Србија да користи искуства земаља које су успешно спровеле дуално 
образовање 
 Танјуг 
 
Србија би требало да искористи искуства земаља у којима се успешно спроводи модел дуалног 
образовања специфичан за сваку земљу ЕУ, али и да сама нађе одговор на главно питање како 
дуално образовање може да буде атрактивно за компаније и како да заинтересује појединце да 
се у њега укључе, изјавио је данас директор Аустријског института за развој образовања Томас 
Мејр. 
Мејр, који је данас учествовао на међународној конференцији "Учење кроз рад: пут ка 
могућностима" каже за Тањуг да је основни задатак тог скупа био да повеже различите факторе 
или учеснике одговорне за креирање политика у вези са дуалним образовањем, као и да се чују 
мишљења страних стручњака. 
Пред Србијом је, наводи, задатак да спремно дочека примену Закона о дуалном образовању од 
школске 2019/2020. године, у чему би јој помогло да на многа питања тражи одговоре од оних 
земаља које већ стоје иза успешних модела дуалног образовања. 
У том послу види веома важну улогу Привредне коморе Србије за коју наводи да је јака и да је 
добро повезана са Владом Србије као доносиоцем одлука, а која треба да допринесе целом 
процесу добрим правним оквиром за модел дуалног образовања. 
"Дуално образовање је ствар партнерства, главно је да постоји добар приступ у сарадњи", 
нагласио је Мејр и додао да је неопходно да се у цео процес укључе различити партнери, 
заинтересоване стране и различите институције. 
Упитан о користима дуалног образовања за ученике и за компаније, Мејр каже да је са 
становишта ученика јасно да они желе добре квалификације које ће прихватити послодавац, 
као и квалификације које су део националног образовања и које им омогућавају или да нађу 
посао или да наставе образовање. 
Веома је, истиче, важно да дуално образовање постане део формалног 
образовања, а када је реч о компанија, оне желе обучену радну снагу и образоване 
људе, али у складу са потребама компанијама које траже одговарајуће 
компетенције. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Дуално образовање компаније, како је навео, треба да виде као инвестицију, јер обучавају 
младе људе који ће кроз тренинг који траје две-три године имати управо продуктивну радну 
снагу каква им је потребна. 
"Рецимо у Аустрији после три, четири године, компанијама се исплати учешће у моделу 
дуалног образовања, тако да свакако имају корист и на крају им се инвестиција врати", каже 
Мејр и додаје да управо зато компаније озбиљно разматрају учешће у том моделу образовања 
које треба да буде високо на агенди државе. 
У Аустрији је, наводи, око 40 одсто младих од 16 до 18 година укључено у систем дуланог 
образовања, тај модел има веома значајну улогу и у Данској и Француској. 
Реч је, додаје, о различитим приступима дуланом образовању, али оно што им је заједничко то 
је да је у њима дуално образовање високо на листи приоритета. 
Међународна конференција "Учење кроз рад: пут ка могућностима", коју организују 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије и Немачка 
организација за међународну сарадњу ГИЗ 
Објаснио је да свака земља има другачији модел дуалног образовања јер свака има своју 
традицију у образовању и другачије циљеве када је реч о томе шта хоће да постигне дуалним 
образовањем. 
"Одговор није у томе да кажемо која је земља најбоља у дуалном образовању, већ бих пре 
преформулисао питање, у којој земљи је најважнија улога дуалног образовања и у којој има 
најзначајнију улогу, а то су углавном земље немачког говорног подручја, Немачка, Аустрија и 
Швајцарска", каже Мејр. 
Улогу Аустријског института за развој образовања у реформи српског образовног система Мејр 
види у покушају да се подстакну све заинтересоване стране у Србији да дођу до најбољег 
решења, као и кроз учешће у пилот пројектима који се односе на организовање обука за будуће 
тренере који ће спроводити обуке у Србији. 
"Ми смо пријатељ који критикује, сарађујемо са различитим заинтересованим странама и 
дајемо им разне препоруке", каже Мејр. 
Кључно питање је, истиче, како ангажовати компаније да се укључе у модел дуланог 
образовања и да у томе имају активну улогу. 
"Они су субјекти, а не објекти у систему, они покрећу систем и могу да утичу на стандарде 
квалификација, на сарадњу са школама", рекао је Мејр. 
У организацији самог модела дуалног образовања велику улогу види у Привредној комори 
Србије која је заинтересована страна у том систему и у стању је да чује "различите гласове 
бизниса". 
Говорећи о подршци Европске комисије дуалном образовању, Мејр каже да је тај модел 
образовања у ЕУ веома високо на агенди, те да Европска комисија већ осам, девет година прати 
процес и финансира разне програме, те да се у земљама ЕУ велика пажња посвећује дуалном 
образовању које је последње деценије постало значајно питање. 
Објаснио је да су многе земље имале проблем са незапосленошћу младих и младима као радној 
снази којој недостају одређене вештине, тако да се појавио проблем да су земље ЕУ имале с 
једне стране, младе који не могу да нађу посао, а с друге стране велики број компанија које 
нису имале довољно обучену радну снагу. 
"Да би се превазишла та ситуација дошло се до становишта да је потребно не само 
квалитететно образовање, већ и веома јако дуално образовање у које су укључене компаније са 
тренинзима за радну снагу ради постизања потребних вештина и смањења незапослености 
младих", рекао је Мејр. 
Европска комисија, додаје, покушава да подстакне сарадњу међу државама и кроз различите 
програме и кроз суфинансирање пројеката, а 15. марта ове године донела је саветодавну 
препоруку са 14 кључних критеријума за успостављање партнерства у дуалном образовању. 
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Ти критеријуми се, објаснио је, тичу уговора, питања заштите безбедности и здравља на раду и 
регулатрорног оквира на нивоу државе, а све у циљу да дуално образовање буде привлачно и за 
компаније и за појединце. 
 

 
 
Србија све привлачнија страним улагачима 
 
Економисти кажу да су страна улагања рекордна, али су укупне инвестиције мале 
и зато је наш привредни раст прошле године био мањи у односу на регион 
Аутор: Аница Телесковић 

 
Ревизорска кућа „Ернст и Јанг” сврстала је Србију на листу 15 земаља Европе са највећим 
бројем страних улагања. Истраживање о атрактивности европског тржишта показује да је 
током 2017. године уз помоћ страних инвестиција у нашој земљи отворено 20.000 нових 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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радних места. То чини шест одсто од укупно новоотворених радних места у Европи за 2017. 
годину. 
У протеклој години, захваљујући страним директним инвестицијама (СДИ), у Европи је 
отворено 353.469 нових радних места, што је за 19 одсто више у односу на претходну годину. 
Аналитичари ове ревизорско-консултантске куће мере укупан број пројеката који се 
финансирају на овај начин, а Србија се, како је саопштено, први пут налази на листи топ 15 
земаља Европе. У односу на претходну годину, број пројеката страних инвестиција у нашој 
земљи већи је за 157 одсто. 
 
 

 
Брнабић и ММФ: Важно да се одржи макроекономска и финансијска 
стабилност 
 
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић састала се данас са шефом 
Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмсом Руфом. 
1Пише: ФоНет12. јуна 2018. 21.44 Измењено: 21.45 
     
Фото: ФоНет/Александар Левајковић 
Она је с њим разговарала о новом програму под називом “Тхе Полицy Цоординатион 
Инструмент”, који ће бити потписан са том финансијском институцијом. 
Брнабић и Руф су се сагласили да су у претходном периоду постигнути изванредни 
финансијски резултати, те да је важно да се одржи макроекономска и финансијска стабилност 
и да се подстакне одржив раст привреде, саопштила је влада Србије. 
Руф је истакао да је у протекла два дана имао конструктивне разговоре са министром 
финансија Синишом Малим, те да су постигнути конкретни договори који ће бити 
имплементирани у нови програм. 
Наглашено је да је реформа Пореске управе један од приоритета Владе Републике Србије која 
ће осигурати бољу сарадњу са привредом. Он је додао да су надлежна министарства посвећена 
спровођењу реформи плата у јавном сектору и да је важно да се реформа спроведе у најбржем 
року. Руф је нагласио и да ММФ препоручује да се фискални простор у буџету искористи за 
јавне инвестиције, али да је могуће и смањити пореска оптерећења привреде, те да ће се то 
детаљније размотрити у септембру, при следећој посети делегације те финансијске 
институције. 
Он је истакао и да је велики успех за Србију ниска стопа инфлације, која у априлу износи 1,1 
одсто. Састанку у згради Владе РС је присуствовао је и министар финансија Синиша Мали и 
представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, каже се у саопштењу. 
 

Протест војних пензионера: Ставимо тачку на пљачку 
 
На Тргу Николе Пашића је у 18 часова почео протест војних пензионера који су, 
како кажу, незадовољни одлагањем рока за укидање Закона о смањењу пензија, 
под слоганом „Нећемо зарез, ставимо тачку на пљачку пензионера“, преноси Н1. 
     
Потом су кренули преко Теразија ка Председништву Србије. Саобраћај је заустављен у том 
делу. 
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Како кажу, председник Србије Александар Вучић најавама да ће поменути Закон бити укинут 
на јесен или почетком наредне године манипулише пензионерима и захтевају да он буде одмах 
укинут. 
Организатор протеста је Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, којима су 
подршку пружили и пензионери из других удружења и синдиката. 
Како преноси Н1, окупљени носе транспаренте: „Тачка на пљачку пензионера“, „Поништимо 
неуставни закон“, „Нисмо пристали на смањење“, „Непоштовање Устава је диктатура“. 
На протесту су пензионери позвани да поднесу тужбе због смањења пензија. 
Војни пензионери су незадовољни због урушавања уставног поретка и опструкције Уставног 
суда у оцењивању уставности Закона по ком су пензије биле смањене и урушавања ПИО 
ФОНДА. 
„Фискани савет и ММФ су у покренутим поступцима пред Управним судом против фонда ПИО 
и државе за накнаду штете нанете отимањем пензија, препознали опасност по стабилност 
јавних финансија, па су предложили укидање Закона. А од лидера странке која је издала 
пензионере сазнајемо да смо ушли у златно доба Србије! Е па, хвала на јефтином хлебу и цени 
струје у зеленој зони, довољној за телевизор и сијалицу, да не живимо без бољег живога са 
Пинка, Хепија и РТС-а“, рекао је на протесту Јован Тамбурић из организационог одбора. 
Тамбурић је за Н1 рекао раније да ће пензионери кренути у протестну шетњу до зграде 
Председништва, где ће оставити протестно писмо са својим захтевима. 
Шетњу ће наставити до зграде Владе Србије. 
 
На протест су дошли и лидер покрета Двери Бошко Обрадовић и председник Општине Стари 
град Марко Бастаћ, али нису видљива никаква политичка обележја. 
 
 

Мали: Са ММФ о реформи Пореске управе 
 
Министар финансија у Влади Србије Синиша Мали наставио је данас у Београду 
разговорао је данас са Делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју 
предводи Џејмс Руф о јачању капацитета финансијских институција и у вези с тим 
о реформи Пореске управе. 
Мали је истакао да је реформа Пореске управе апсолутни приоритет Министарства финансија у 
наредном периоду, као и да ће до краја јуна бити расписан тендер за консултанте како би се 
раздвојила цоре и нон-цоре делатност, саопштено је из Министарства финансија. 
Саговорници су се сагласили да је важно да се нађе системско решење, као и да у пореској 
администрацији треба да постоје неке стандардизоване процедуре. Такође, истакли су да је 
важно да се запослени у Пореској управи обуче тако да иду у корак са променама које се 
дешавају у свету. 
Мали и Руф су закључили да је реформа пореске администрације неопходна како би се 
наставио даљи привредни раст и како би се отварала нова радна места. 
Тема данашњих разговора била је и наставак реформи финансијског система. 
Делегација ММФ, предвођена Џејмсом Руфом, боравиће у Београду до 13. јуна. 
 
 
Зашто нико не честита председнику Вучићу на најјефтинијем хлебу у региону 

Векном купују социјални мир 
 
За то што имамо најјефтинији хлеб у региону, додуше само једну основну врсту – 
хлеб „сава“, јесте заслужна држава која директно контролише цену овог 
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производа не би ли гарантовала макар основни социјални мир, али науштрб 
зарада и права пекара. 
„Нико не каже „алал вера, Вучићу, за најјефтинији хлеб“, жалио се председник државе 
говорећи о протестима због цене горива, али можда ипак председник није најзаслужнији за 
ниску цене ове основне намирнице, нити је то довољно за срећу већине становништва, па му 
зато нико ни не честита. 
Да држава ипак јесте помогла да цена хлеба буде ниска потврђује Зоран Пралица, председник 
Уније пекара Србије, наводећи да је за најјефтинији хлеб у региону допринело то што је држава 
донела уредбу која ограничава поврат хлеба од продаваца, што смањује губитке пекара. Ипак, 
он додаје да је та цена на граници одрживости пословања пекара. 
Држави је, пак, у интересу да цене хлеба остану што ниже, јер на тај начин купује социјални 
мир, сматра Милан Простран, агроекономски аналитичар. 
– Најјефтинија је само једна врста хлеба – „сава“, чију цену директно контролише држава. 
Држави је у интересу да има макар ту једну врсту за коју ће рећи да је јефтина, приступачна и 
социјално угроженим категоријама, најсиромашнијима. А ми смо нација која је у исхрани 
претежно окренута хлебу, угљеним хидратима, због ниског дохотка. Немамо ми новца за 
квалитетнија меса и сухомеснате производе – наглашава Простран. 
 
Истраживање "Најпожељнији послодавац 2018" 

Ко су најпожељнији послодавци 2018. године? 
 
Главни фактор атрактивности ИТ послодавца су добри међуљудски односи и 
радна атмосфера, следе прилике за стручно напредовање и усавршавање, па 
третман менаџмента, док је висина примања тек пети фактор по важности, иза 
сигурности задржавања посла, показало је истраживање сајта 
послови.инфостуд.цом . 
Истраживање „Најпожељнији послодавац 2018“ показује и ко су најатрактивнији ИТ 
послодавци у Србији и шта их чини тако занимљивим за кандидате. У оквиру истраживања, 
које је попунио 10 041 испитаник, анализирани су одговори и 1645 анкетираних из ИТ сфере. 
Испитаници су на основу свог суда навели шта послодавца чини атрактивним, какве компаније 
су им занимљиве, који начин ангажовања им је привлачнији, колику зараду очекују код таквог 
послодавца, да ли размишљају о промени посла. 
Највећи број испитаника из ИТ бранше, нешто више од половине, желео би да ради у 
приватној компанији са претежно страним власништвом. На другом месту су компаније у 
домаћем приватном власништву, (око 17 одсто). Мање од 12 одсто наводи да би желео да ради у 
компанији која је у државном власништву. 
Поредећи са резултатима истраживања из 2016, мање ИТ испитаника бира компаније у 
приватном домаћем власништву и државном власништву као пожељног послодавца. С друге 
стране, раст популарности бележе приватне компаније са претежно страним власништвом. 
По мишљењу већине испитаника (82 одсто), исто као и пре две године, атрактивнији су они 
послодавци који развијају сопствене производе. Осталих 18 одсто изјавило је да им је 
занимљивије када ИТ послодавац ради на решењима за друге компаније. 
Више од две трећине анкетираних навело је да им је корпоративни тип рада најпријемчивији, 
потом следи стартап, а на трећем месту је фрееланце ангажовање, које бележи благи раст. 
Од послодавца у ИТ индустрији се у просеку очекује 141 004 РСД, док је просечна очекивана 
плата у свим индустријама покривеним овим истраживањем 80 239 РСД. 
Највиша просечна очекивања имају стручњаци који раде у технологијама Ц#, Пyтхон-у, .НЕТ-
у, преко 170 хиљада динара. Следећа група, изнад просека ИТ бранше, су познаваоци Ц++ и 
Јава Сцрипт-а. Они који раде у ХТМЛ, иОС/Сwифт, потом систем администратори или они 
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који се баве wеб дизајном, имају нижа очекивања, у просеку од 112 000 до 124 000 РСД. Скок са 
јуниорске, на медиорску, па на сениорску плату је прилично велики и вредан чекања. Стручњак 
за Ц#, после неколико година искуства очекује скоро дупло вишу плату, а они са највише 
година радног искуства још за око 50 хиљада вишу. Познаваоци Ц# на сениорским позицијама 
у просеку прижељкују плату од 226 хиљада динара, док већина сениора очекује око 200 хиљада 
(сем оних који раде у СQЛ-у, иОС/Сwифт, систем администратори). 
И ИТ стручњаци размишљају о промени послодавца 
Иако ИТ важи за једну од најпривлачнијих области за запослење, тек нешто око трећина 
испитаних кандидата каже да тренутно ради код свог најпожељнијег послодавца. О промени 
послодавца, што често, што повремено, размишља 70 одсто испитаника, што је више него 2016. 
године, када је потврдан одговор дало 63 одсто испитаника. 
резултати истраживања показују да ИТ стручњаци од бенефиција највише цене флексибилно 
радно време, што је назначило готово две трећине испитаника. Следећи су плаћени 
здравствени прегледи (38 одсто), рад од куће (35 одсто), додатни слободни дани (34 одсто) и 
дружења и путовања у организацији фирме за које се определила трећина анкетираних. 
ИТ стручњаци су у позицији да бирају услове под којима ће радити и очекују зараду која је 
далеко виша од просечне у Републици Србиији. Упркос томе, расте проценат оних који 
размишљу о промени послодавца, па се може рећи да постоји велика тенденција ка 
флуктуацији запослених у овој области, навели су истраживачи. 
Иако им је висина плате тек пета ставка на листи критеријума који су им важни код 
најпожељнијег послодавца, очигледно је да изузетно цене своје врема, па су зато бенефиције 
попут флексибилног радног времена и додатних слободних дана међу ИТ-јевцима омиљене. 
Из тог разлога можда и не чуди да им је изузетно битно са ким и у каквој атмосфери ће 
проводити своје радно време, будући да су овај критеријум назначили као најбитнији 
приликом избора најпожељнијег послодавца. 
 

Цене у мају веће 0,6 одсто 
 
Малопродајне цене у Србију су у мају у односу на април биле веће за 0,6 одсто, док 
су у односу на мај прошле године повећане 2,1 одсто, саопштио је данас 
Републички завод за статистику. 
 
У мају у односу на април највише је поскупео транспорт – 1,4 одсто, затим храна и 
безалкохолна пића (1,2 одсто), здравство и ресторани и хотели за по 0,5 одсто, одећа и обућа 0,3 
одсто и рекреација и култура 0,2 одсто. 
Пад цена забележен је у групи комуникације (-0,5 одсто), наводи се у саопштењу. 
 
Зрењанински социјални форум о комуналним услугама 

Приватизација није алтернатива 
 
Да би јавна предузећа служила грађанима и јавним интересима, морају бити 
деполитизована, јер сада служе као резервоар страначких привилегија и главни 
извор корупције у друштву, упозорено је на трибини „Цена и квалитет 
комуналних услуга у Зрењанину“ у организацији Зрењанинског социјалног 
форума. 
 
Како је истакнуто, Зрењанински социјални форум отвара расправу о управљању јавним 
предузећима покушавајући да укаже да приватизација није алтернатива. 
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– Пракса показује да није тачан неолиберални мит по коме је приватно управљање увек 
ефикасније од јавног. То је очигледно на примеру приватних и јавних универзитета у Србији, 
навео је политиколог Мирослав Самарџић. О раду зрењанинских јавних предузећа говорили су 
новинари Ђуро Ђукић, Слободан Пашић и Зоран Дедић. 
– Не постоје поуздани нити јавности доступни подаци о градским јавним предузећима и 
њиховом пословању. Фигурира бројка од 1.700 запослених, али већина извештаја делује 
фингирано, тако да је закључак да се ради о презапослености. Запошљавају се партијски 
кадрови који нису компетентни, па ни управљање јавним сектором није ефикасно, сматра Ђуро 
Ђукић. 
Слободан Пашић упозорио је на дуговања која бележе јавна предузећа у Зрењанину, 
подсетивши да уместо да приходују, она стварају „минус“. Према његовим речима, поједина 
градска предузећа имају вишемилионске губитке, попут Водовода који је 2015. годину завршио 
са 35 милиона губитка. 
– Све је то новац грађана, који не знају ни колике су плате градских функционера, нити колике 
су стварне цене комуналних услуга. Најдрастичнији пример јавног управљања је градња 
пречистача за воду, где се не зна колико је шта коштало, навео је Слободан Пашић. 
Зоран Дедић сложио се да јавна предузећа морају бити ефикаснија и навео да приватно 
партнерство у јавном сектору не значи нужно и бољу услугу, подсетивши на „случај оџачарине“ 
коју грађани нису прихватили. 
 

 
 

Протест пензионера: Да ли је могло другачије 
Синдикати пензионера још једном протестовали у Београду. 
ИЗВОР: ББЦ 
  
Питали смо пензионере када би могли, шта би урадили другачије током радног века.  
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије заједно са синдикатом Независност и 
удружењима пензионера још једном се окупило на Тргу Николе Пашића у Београду.  
 
Пензионери траже укидање смањења пензија, протестују против неспровођења одлука 
Уставног суда о правима војних пензионера и урушавања уставног поретка применом Закона о 
смањењу пензија, али и против "манипулација председника Србије које врши најавама 
укидања закона о смањењу".  
Припремила: Петра Живић  
 

 
 

Ружић: Очекујем завршетак реформе система плата до краја 2019. 
 
Да би правило "за једнак рад, једнака зарада" почело да важи неопходно је да се уреди систем 
плата. О томе је са шефом Мисије Међународног монетарног фонда, између осталог, 
разговарао министар државне управе и локалне самоуправе. Бранко Ружић је за РТС рекао да 
очекује завршетак реформи система плата до краја следеће године. 



13 

 

Реформа система плата формално је започела 2016. године али суштински разговори почињу 
тек сада, укључујући и разговоре са синдикатима током лета. 
Гостовање Бранка Ружића у Дневнику РТС-а 
"Фрустрација спонзора протеста" 
Када је реч о блокадама саобраћаја претходних дана у многим градовима у Србији, 
због поскупљења горива, министар Ружић је рекао да је "парадокс када не пуштате 
жене са малом децом да прођу него их сатима по врућини држите на путу, као и, 
рецимо, патријарха Иринеја". 
"То није грађанска непослушност већ неодговорност. То само говори о фрустрацији 
политичких спонзора тих протеста. То је свакако деструкција а не креација", рекао је Ружић. 
Ипак, како каже Ружић, Влада је увек спремна да разговара о томе шта је корисно за крајњег 
корисника, а то су грађани. 
Блокаду је осудила и функционерка СПС-а Славица Ђукић Дејановић, рекавши за Тањуг да 
постоји "намера појединаца да се створи утисак да је у Србији завладала анархија". 
"2016. године је донет и Закон о платним службама. Ове године разговарамо о платним 
разредима а крајем лета следе разговори са синдикатима како би се у септембру предлог нашао 
пред Владом. Наш циљ је да се све усагласи до краја 2019. године и да се закон у пуној мери 
имплеметира од 2020. године", рекао је Ружић. 
Из Министарства финансија поручују да је ту највећи проблем капацитет људи у управи који би 
то требало да спроведу у дело. 
"Имамо одличну сарадњу са новим министром финансија али имамо потребу и за експертском 
помоћи од ММФ-а о чему смо и јуче разговарали. Верујем да ћемо преданим радом 
надоместити  капацитете. Много је важнији разговор са синдикатима од којих очекујемо 
конструктивне предлоге", нагласио је Ружић. 
Иако многи страхују да би то могло да доведе до нових отпуштања, министар Ружић каже да је 
овде реч о оптимализацији а не отпуштању.  
Посланици ће у скупштини данас разматрати и девет закона из ресора Министарства државне 
управе и локалне самоуправе. 
"Ради се, између осталих, о Новом закону о локалној самоурави, о јавним агенцијама и 
платама. Све су то теме које се тичу реформе јавне управе. Биће интересантно чути оно што је 
кључно а то је да се рад локалних самоуправа унапреди и да грађани буду укључени тако што 
ће бити консултовани у фази одлучивања шта ће се инвестиционо улагати из буџета", објаснио 
је  Ружић. 
 
 
 


