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Наставници због веће плате хоће у девети разред 
 
Просветари на данашњој протестној шетњи у Немањиној улици најавили краће часове и од 
владе и министарстава, између осталог, затражили да буду у вишем платном разреду и имају 
примања као лекари 
И уочи овог септембра просветни радници су изашли на улице са добро познатим захтевима  
У знак незадовољства најављеним распоредом у платним разредима од кога ће им од почетка 
наредне године зависити плата представници четири синдиката просветних радника 
протестовали су данас у центру Београда, најавивши скраћене часове првог дана наредне 
школске године. 
У име око 1.500 незадовољних педагога, васпитача, библиотекара и наставника Јасна 
Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) је објаснила да ће 
у понедељак часови бити скраћени на по 30 минута, а да ће са том праксом наставити наредног 
уторка, па следеће среде и тако редом… Тако ће, каже, бити док се не уважи једини захтев који 
их је ујединио у протесту – да просветни радници из најављеног осмог платног разреда буду 
премештени у девети, који значи и већу плату. 
Са тим би се остварила наставничка тежња да им плате буду изједначене са докторима опште 
праксе, јер сматрају да једнако доприносе држави Србији и становништву. Под слоганом 
„Правда испред пара”, наоружани пиштаљкама и синдикалним заставама просветари су се 
прво окупили испред Министарства просвете тражећи од министра Младена Шарчевића да се 
појави пред њима и подржи их, „али не само на речима”. Затим су са истим захтевом 
прошетали до Владе Србије, а потом и до Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
које се бави платним разредима запослених у јавним службама. Сем УСПРС, скуп су 
организовали Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”, Синдикат радника 
у просвети Србије (СРПС) и Синдикат образовања Србије (СОС), а часови ће, кажу, бити 
скраћени у школама у којима имају своје чланство. 
– Надамо се да ће директори школа бити разумни и неће правити чудо да се школско звоно 
оглашава на 45 минута, а ми да излазимо после пола сата. Са платним разредима најгоре су 
прошли библиотекари који су сврстани у седми платни разред, а ми инсистирамо да и они буду 
у деветој платној групи. Имамо бар 50 разлога за протест, али смо се сви ујединили око овог 
једног да се до краја септембра пребацимо из осме у девету платну групу. Иако су присутни на 
овом протесту, његов наставак скраћивањем часова од понедељка не подржава један од четири 
синдиката, СОС – навела је Јанковићева и додала да је комуникација синдиката са 
Министарством просвете једнострана. 
Младен Шарчевић, министар просвете, за „Политику” је рекао да места за преговоре још има, 
да се неке ствари морају изменити наводећи управо неправду нанету библиотекарима коју 
намеравају да исправе. 
Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), појашњава да 
траже да сви просветни радници који имају седми степен стручне спреме буду у деветој платној 
платној групи. Подсетимо, радна верзија уредбе о платним разредима предвиђа да већина 
просветних радника, буде у осмом платном разреду, док би око 1.000 наставника који имају 
педагошка звања и раде у отежаним условима, као што је на пример предавање деци са 
сметњама у развоју, било у деветој платној групи. 
– Ми смо последњи бедем одбране интелектуалаца у Србији. Све друге професије ћуте, само 
просвета проговара, нека им то служи на част – поручио је Милан Трбовић, заменик 
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председника СРПС-а, и додао како није ни чудо што млади одлазе из земље „тамо где ће бити 
адекватно плаћени и моћи срећно да живе од свога рада”. 
Назвавши министра просвете митским бићем које је пола лав, а пола човек јер се „лавовски 
бори за наставнике” др Весна Војводић Митровић, председница ГСПРС „Независност”, викнула 
је јуче испред зграде министарства „Где нестаде, лаве наш?”. 
– Ја нећу да ћутим, да ме буде срамота пред ђацима када упитају шта нам вреди што смо 
толико пригрлили књигу, јер ево два века после великог министра Доситеја Обрадовића нашли 
смо се на улици. Доситејево просветитељско начело „Знање испред свега” заменили тужном 
реалношћу „Правда испред пара” – истакла је Весна Војводић Митровић. 
 

Септембарска пензија укида Закон о привременом умањењу 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Нови нацрт Закона о ПИО предвиђа измене обрачуна пензија за последњу годину радног 
стажа. – Нема више ни „вечитих” привремених пензијских решења, већ сва после три године 
постају трајна 
Закон о привременом умањену пензија, који је на снази од октобра 2014. године, а којим су 
пензије веће од 25.000 динара смањене за 22 и 25 одсто биће укинут закључно са исплатом 
септембарских пензија (исплаћују се у октобру), након чега ће се исплаћивати законске 
пензије, стоји у новом нацрту Закона о изменама и допунама Закона о ПИО, у који је 
„Политика” имала увид. 
Нови нацрт предвиђа измене обрачуна пензија за последњу годину радног стажа. И то тако 
што они који оду у пензију почетком године неће више морати да чекају три месеца да 
званична статистика изађе с подацима о просечној годишњој заради у Републици, већ ће им се 
она израчунавати тако што ће се просечна месечна примања за јануар те године помножити са 
12. 
Оном пензионеру коме се не могу утврдити годишњи лични коефицијенти ни за једну 
календарску годину, годишњи лични коефицијент износиће један. Истовремено, оном ко нема 
утврђен стаж осигурања за целу календарску годину, годишњи лични коефицијент утврђиваће 
се сразмерно стажу осигурања навршеном у тој календарској години. 
Немогућност да се у кратком року добије просек плата за последњу годину радног стажа један 
је од разлога због којих је ПИО фонд у 90 одсто случајева доносио привремена, а не коначна 
пензијска решења. С тим у вези, орочава се и трајање привремених решења на три године, што 
до сада није био случај, па је пензионер могао да премине, а да не дочека коначно решење. 
Овом изменом, стоји у нацрту, обезбеђује се већа правна сигурност пензионера. 
У случају да у року од три године од дана правоснажности привременог решења документација 
није комплетирана, аконтациони износ пензије коју је пензионер примао по основу 
привременог решења постаје коначан. У случају да се утврди да је исплаћиван мањи 
аконтациони износ пензије од износа који је утврђен коначним решењем, фонд надокнађује 
пензионеру комплетан мањак. 
Ако се утврди да је пензионеру по привременом решењу исплаћивана већа пензија од 
коначног, пензионер мора да врати преплаћен износ. За случај да се фонд и пензионер не 
договоре о начину враћања, пензијски фонд аутоматски обуставља исплату трећине месечног 
износа све док се на тај начин разлика не измири. 
Посебан акценат у нацрту закона стављен је на будући начин обрачуна превремене старосне 
пензије код радника с бенефицираним радним стажом који одлазе у превремену старосну 
пензију уз смањење висине пензије. Пенали ће се за њих рачунати у односу на снижену 
старосну границу за сваког конкретног осигураника са бенефицираним стажом. То практично 
значи да, уколико је неко имао бенефицију током радног века и остварио 40 година радног 
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стажа и има 54 године, а треба му 56 да би по закону отишао у старосну пензију, пенали ће му 
се обрачунавати само две године, док не испуни законски услов за пуну старосну пензију. 
Граница се може максимално снижавати до 50 година живота за осигуранике који раде, или су 
радили на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12–18). 
Како би се спречиле могуће злоупотребе, прописује се да је за ове осигуранике услов за 
остваривање наведеног права да имају навршене две трећине стажа ефективно проведене на 
пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12–18), у односу на укупно 
ефективно време проведено на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем. 
Новим нацртом закона, који би требало да буде усвојен у септембру, престаје и овлашћење 
Фонда за принудну наплату на име неуплаћених доприноса за ПИО обуставом исплате трећине 
пензије ономе ко сам себи уплаћује доприносе за ПИО. На овај начин уводи се ред у 
надлежностима институција, јер је за контролу и наплату доприноса за социјално осигурање 
надлежна Пореска управа. На тај начин корисници ће примати пензију према уплаћеним 
доприносима, јер се њена висина одређује у складу са дужином и висином плаћања доприноса. 
 

Стопа незапослености пала на 11,9 одсто у другом кварталу 
 
Стопа незапослености у Србији пала је у другом кварталу 2018. године за 2,9 процентних поена 
на 11,9 одсто у односу на прво тромесечје, показују данас објављени подаци Републичког завода 
за статистику. 
Незапосленост код мушког становништва износила је 11,3 процента, а код женске популације 
12,6 одсто. 
Највећа стопа незапослености регистрована је у Региону Јужне и Источне Србије, 15,6 посто. У 
Региону Шумадије и Западне Србије она је износила 12,6, а у Београдском региону 10,1 
проценат. 
Најмања незапосленост је забележена у Региону Војводине, 10 одсто. 
Број запослених у периоду април-јун ове године, достигао је 2.896.800, док је број 
незапослених износио 391.600 особа. 
У односу на први квартал 2018. године, број запослених је већи за 208 500. 
Стопа запослености је у другом тромесечју достигла 48,6 процената, и највиша је од 2014. 
године, при чему је код мушкараца она износила 56,4 процента, а код жена 41,4 одсто. 
Највећа стопа запослености била је у Београдском региону (51,5 одсто), и у Региону Шумадије и 
Западне Србије (49,1%). У Региону Војводине ова стопа износила је 48,1 проценат, а најнижу 
вредност имала је у Региону Јужне и Источне Србије (45,3 одсто). 
Као последица раста запослености, дошло је до смањења незапослености за 77.200 особа и 
неактивности за 139.300 лица. 
Број неактивних лица (студенти, пензионери и други који нису сврстани у запослено и 
незапослено становништво) износио је 2.670.900. 
Према саопштењу Републичког завода за статистику, стопа активности (удео радне снаге у 
укупној популацији старијој од 15 година) за други квартал износи 55,2 процента. 
Анкета о радној снази је у другом кварталу 2018. године спроведена на узорку од 15.456 
домаћинстава, од чега је анкетирано 12.248 домаћинстава, односно 28.920 лица старости 15 и 
више година, наводи се у саопштењу статистике. (Танјуг) 
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Вишак наставника – пребројавање пред почетак школске годинеж 
Припремила Ана Шувалија Пешић 

 
Пре првог звона за почетак нове школске године пребројавају се прекобројни у просвети, уводе 
нови платни разреди, а синдикати најављују штрајкове већ од првог дана. Четири и по хиљаде 
људи је технолошки вишак – најчешће наставници географије, историје, биологије, али и 
учитељи. С друге стране, недостају математичари, физичари, наставници информатике, а и 
првака је сваког септембра све мање. 
Пред почетак школске године у неким школама броје вишак, у другима мањак наставника. 
Тако у Врању у основној школи "Светозар Марковић" стартују са одељењем првака мање, али за 
сада прекобројних нема. Професор енглеског попуниће норму грађанским васпитањем. Неки 
наставнци им недостају. 
Шарчевић: Нема разлога да просвета буде категорисана као неко ко смета 
Поводом најаве штрајка просветара, министар Младен Шарчевић каже да синдикати имају 
легитимно право да се буне против најављених платних група и разреда, али да је требало да 
реагују пре "две-три године, када је направљена матрица за платне разреде". 
Навео је да ће по новим прописима повећање плата зависити од година стажа, услова рада, 
типа одељења и звања. 
"Али је поступак примене Закона тек од јануара, има још добрих два-три месеца преговора, 
штеловања. Није да смо први пут разговарали, али ово је покушај једног притиска и да се не 
пређе у причу о квалитету на начин који треба да буде. Мислим да ће се држава ту понашати 
коректно, нема разлога да просвета буде категорисана као неко ко смета, кошта, не ваља", 
навео је Шарчевић. 
Тијана Ђокић, директорка Основне школе "Светозар Марковић", наводи да недостаје 
наставника физике и математике. 
"Имала сам прилике да једном када је колегиница отишла на боловање на бироу није било 
никог ко је стручан да предаје наставу физике. Такође сам приметила да су у дефициту 
наставници математике", каже Ђокићева. 
Међутим, укупна рачуница је другачија. Прекобројних има исто као и прошлог августа, иако су 
вишкови током прошле школске године смањени за две хиљаде. 
"Десило се то да је систем одређивања предмета, односно професора који ће предавати, 
промењен у јуну, тако да смо од 2.500 поново дошли на 4.500 технолошког вишка", објашњава 
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника. 
"Већи део вишка је наставно особље" 
Милош Благојевић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја каже да је 
приметно да је велика већина технолошког вишка наставно особље, више од 3.500 хиљаде. 
"Ми тренутно имамо 400 технолошких вишкова са 100 одсто радног ангажовања. Имали смо 
их у јуну 120, а у прошлом септембру више од 450", наводи Благојевић. 
Највише вишкова је у највећим школским управама – Београду, Новом Саду, Зрењанину и 
Лесковцу. Неће сви остати без посла, тврде у надлежном министарству. 
Милош Благојевић каже да има много упражњених места. 
"Знате да забрана запошљавања траје четири и по године и тренутно постоји много места где 
они могу да аплицирају. Ја очекујем да ће они поднети захтеве, да ће у највећем броју бити 
преузети", додаје Благојевић. 
Све мање деце у школама 
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Један од главних узрока што наставницима све чешће прети отказ јесте све мање деце у 
школама. Сутра у школу креће око 1.850 првака мање или скоро 62 одељења. 
Синдикати имају предлог како да прекобројни постану потребни. 
Јасна Јанковић сматра да треба смањити број ученика у одељењу и да ће се тиме урадити две 
важне ствари. 
"Олакшаћемо живот онима који иду у школу и онима који раде у школи", истиче Јанковићева. 
Листе технолошких вишкова, непуних норми и упражњених места објављују се на посебном 
сајту Министарства, и ажурирају на два дана, па просветари могу да провере у којим школама 
се њихова професија тражи, а где за њих нема места. 
 

Укидају се казнени поени за превремено пензионисање, ко је изузет 
ИЗВОР:РТС 

 
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Зоран Ђорђевић рекао је за РТС 
да очекује да ће нова правила о укидању казнених поена за превремено пензионисање почети 
да се примењују од 1. октобра. Полиција, војска и БИА изузети су из тога, каже Ђорђевић и 
додаје да за њих има посебан закон. 
Укидају се казнени поени за превремено пензионисање, то је вест која се дуго чекала, али није 
наишла на опште одобравање. Синдикати кажу да мора да важи за све.   
Гостовање Зорана Ђорђевића у Дневнику РТС-а 
Гостујући у Дневнику РТС-а, министар Зоран Ђорђевић рекао је да је била намера да се укину 
казнени поени онима који су имали бенефицирани стаж – рудари и ватрогасци, а који су по 
неком правилу раније одлазили у пензију а нису могли да достигну старосну границу од 65 
година. 
Како каже министар за рад, они најбоље знају, јер код њих постоје пенали и не постоји 
могућност да достигну 65 година, јер они 40 година стажа достигну са 45 или 48 година живота. 
"Сада смо предвидели, а о томе је причао са рударима и председник Вучић док је био премијер 
и рекао да ће се први пут кад се буде мењао закон то исправити", подсетио је Ђорђевић. 
Министар наводи да је то сада дошло на дневни ред. 
"Онолико колико се њима признаје бенефицирани радни стаж, колико година имају у 
бенефицији, толико се умањује старосна граница и у једном тренутку би требало да се сретну са 
годинама старости и да више немају пенале", објаснио је Ђорђевић. 
"Хипотетички, говорећи на примеру, ако би признавали 12,18 за рударе, они не би имали 
пенале око 51. или 52. године, али ако оду превремену у пензију за њих би постојали пенали", 
рекао је Ђорђевић. 
За остале који су из разних разлога отишли у превремену пензију пенали остају. 
Пенали постоје свуда у Европи и срушили би пензиони систем када би такве ствари радили, 
рекао је Ђорђевић. 
Истиче да су полиција, војска и БИА изузети и да за њих постоји посебан закон и да не важе 
пенали већ да иду под другачијим условима и да је смањена старосна граница. 
"За све остале важи Закон о раду, Закон о ПИО и по тим законима је 65 старосна граница. 
Немогуће је са једне стране да дајете бенефиције и кажете 'признајем ваш рад и отежане 
околности', а са друге стране да ради до 65. године. Онда нема сврхе да му дајете бенефицију", 
рекао је Ђорђевић. 
Нова правила почеће да се примењују од дана ступања Закона, каже министар који очекује да 
ће то бити од 1. октобра. 
"Покушаћемо да стигнемо минималну потрошачку корпу"  
Говорећи о минималној цени рада, Ђорђевић је рекао да први пут министар финансија 
учествује у раду колегијума, не само у раду седнице СЕС-а. 
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"Ми смо на време, нас двојица, 15. августа почели преговоре о томе како да изађемо пред 
синдикате и Унију послодаваца и дали им рачуницу како видимо ситуацију", каже министар. 
"Њима је остављено да размисле о томе. Имаћемо још један састанак пре седнице СЕС-а. 
Транспарентно радимо и ништа не кријемо од њих, нема скривених намера, крећемо се 
реалним оквирима и да понудимо оно што можемо", истакао је Ђорђевић. 
Како каже министар, на последњем састанку је договорено да у наредних две, три године 
покушамо да стигнемо минималну потрошачку корпу. 
"Верујем да ће то бити права минимална цена рада", рекао је Ђорђевић додајући да се мора 
водити рачуна да се цео систем не уруши. 
 
 

 
 

Шарчевић: Просветни синдикати требало раније да реагују 
Аутор текста:Бета 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је да 
просветни синдикати имају легитимно право да се буне против нових најављених 
платних група и разреда, али да је требало да реагују пре "две-три године, када је 
направљена матрица за платне разреде". 
Он је за дневне листове Политика и Вечерње новости навео да сматра да "то није неки озбиљан 
протест", већ да је то више упозорење, пошто су синдикати били свесни да је почетак школске 
године видљивији за јавност. 
"Ја нисам писао матрицу и не могу да одговорим на сва питања... Био сам непрестано 
кооперативан с просветним радницима и даље мислим да има времена за преговоре, што је и 
премијерка прокоментарисала на прошлонедељној седници Владе Србије", казао је Шарчевић. 
Навео је и да ће новим прописима будуће повећање плате зависити и од година стажа, али и од 
тога да ли раде у отежаним условима, комбинованим или двојезичним одељењима или они 
који имају неко педагошко звање. 
Говорећи о више од 4.000 просветара за које се спекулише да могу постати технолошки вишак, 
Шарчевић је рекао да сваке године Србија остане без 40.000 становника и да "вишкови настају, 
јер немамо деце". 
"Доста (просветних радника) иде и у пензију, чиме се све изједначи, тако да прошле године 
само троје смо распоредили у првих пар месеци. Проблем је што млади када заврше факултете 
неће моћи да почну да раде. Око 20.000 наставника је ангажовано привремено због забране 
запошљавања одређене законом", казао је Шарчевић. 
Он је гарантовао и да ниједном привремено ангажованом наставнику директор школе не сме 
дати отказ, односно да ће они бити први запослени када се забрана запошљавања укине. 
Шарчевић је рекао да Војводина сада прави мрежу школа које ће се спојити, а мрежу основних 
школа које треба да буду предвиђене за спајање морају да предложе локалне самоуправе 
најкасније до марта следеће године. 
Према његовим речима, протесте против спајања школа организују директори који би у том 
случају остали без функција.  
За пад Београдског универзитета на Шангајској листи, Шарчевић је окривио кашњење 
конкурса за пројекте и истраживања, али и промену методологије.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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"Сада су оцењиване и друштвено-хуманистичке науке... Да би Универзитет у Београду имао 
што више услова за напредовање, добиће статус институције од националног значаја", навео је 
Шарчевић.  

 
Просветари: Пет пута смо упозоравали Владу али надлежни ћуте 
Аутор текста:Јелена Мирковић 
 
Ђаци у Србији ће кренути од понедељка у школе. Ипак, и пред овогодишње прво 
звоно, на улице су изашли чланови сва четири синдиката просветних радника 
који протестом подсећају Владу да су незадовољни предложеним решењем за 
одређивање платних разреда и група. 
Почетак школске године је на прагу, а просветни радници на улици. Протест под слоганом 
"Правда испред пара", организовали су испред Министарства просвете и Владе уз поруку - 
просветари заслужују боље. 
"Треба ли одељенске старешине за 0,5 посто да раде и да образују нашу децу, треба ли 
библиотекари да падну у седму групу? Хоће ли мене и све нас да на часу вреднују политички 
намештеници из школских одбора. Ја не дам", поручила је Весна Војводић из синдиката 
"Независност". 
Учитељи и наставници кажу и да не дају да остану у осмој платној групи. Зато траже измену 
предложеног решења за одређивање платних разреда и група. 
"Тражимо да носиоци делатности буду девети платни разред, на тај начин у образовању би се 
повећале плате негде за 10 одсто и на неки начин бисмо се изједначили са свим делатностима 
које се финансирају из буџета", каже Слободан Брајковић из Синдиката радника у просвети 
(СРПС). 
"Овде смо да јавно позовемо господина министра Младена Шарчевића да заједно са нама 
спасава образ и свој и просвете и да не дозволи ову срамоту коју нам чине из Министарства 
државне управе који нас овако вреднују и кажу да једино ми који смо носиоци делатности, 
професори, не можемо бити у деветој платној групи", наводи Милан Трбовић из СРПС. 
Просветни радници су поручили и да верују да могућност за њихово напредовање постоји, али 
да надлежни ћуте. Подсећају и да су пет пута за две године представнике Владе упозоравали на 
незадовољство због платних разреда. 
"Немамо са чим да се похвалимо, просвета је запостављена у свим сегментима друштва", каже 
један просветар на протесту. 
"Због ниских плата првенствено, али и због услова рада", додаје једна од учесница скупа. 
"И ево опет смо на улици, опет на почетку, страшан положај", истиче још један од просветара. 
У школама у Србији наставиће се са серијом штрајкова. Просветари су најавили скраћене 
часова од 30 минута првог школског дана, али и 11, 19 и 27. септембра. 
 

Антић: Неће бити отпуштања у РТБ-у Бор 
Аутор текста:Бета 
 
Министар рударства и енергетике Србије Александар Антић изјавио је да из 
Рударско-топионичарког басена (РТБ) "Бор" након што га је преузела кинеска 
фирма Зиђин неће бити отпуштања радника. 
Антић је за ТВ Прва на питање да ли је 5.000 тренутно запослених у РТБ Бор превише и да ли 
очекује отпуштања, рекао да сматра да је тај број реалан. 
"Овај број запослених је реалан ако се узму у обзир најављене инвестиције и отварање нових 
рудника, а представља и обавезу страног партнера. У уговору стоји да је казна за сваког испод 

http://rs.n1info.com/journalist115/Jelena-Mirkovic/1
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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5.000 запослених радника (Зиђин) у обавези да у буџет Србије уплати две бруто зараде", 
објаснио је Антић. 
Он је рекао и да најављену докапитализацију Зиђина очекују одмах по закључењу уговора, а да 
након њиховог преузимања већинског пакета очекују реализацију обавезујућих инвестиција. 
 "У следећих шест година (кинеска компанија) инвестирати 1,26 милијарди евра, што ће 
учинити да РТБ постане профитабилана компанија... Очекујем да ће Србија имати 37 одсто тих 
увећаних профита у свом буџету", рекао је Антић. 
Он је рекао да је панчевачка "Петрохемија" такодје спремна "или за приватизацију, или за 
стратешко партнерство", као и да је та компанија из позиције једног од највећих губиташа 
доведена до доброг пословања. 
Антић је рекао да је држава у протеклих шест година "драматично смањила субвенције 
државним предузећима", што је за циљ имало да их учини ефикаснијим. 
"РТБ је имао историјски ланац дуговања који је био преко милијарду евра, са 
дисконтинуитетом у инвестиционом циклусу... а недостатак инвестиција није могао да 
'нахрани' новоизградјену топионицу", казао је Антић. 
Кинеску компанију Зиђин Влада Србије изабрала је за стратешког партнера у РТБ Бор. 
Та компанија је понудила куповину удела од 63 одсто у РТБ-у, бизнис план у вредности 1,26 
милијарди долара, обавезну инвестицију од 350 милиона долара, измирење дуга РТБ-а од 200 
милиона долара и очување 5.000 радних места. 
 
 

 
 
Бенефицирани без пенала - војска, полиција и БИА изузети 
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић очекује да ће нова правила о укидању казнених поена за 
превремено пензионисање почети да се примењују од 1. октобра. 
Полиција, војска и БИА изузети су из тога, каже Ђорђевић за РТС и додаје да за њих постоји 
посебан закон.  
 
Укидају се казнени поени за превремено пензионисање, то је вест која се дуго чекала, али није 
наишла на опште одобравање. Синдикати кажу да мора да важи за све.  
 
Ђорђевић каже да је била намера да се укину казнени поени онима који су имали 
бенефицирани стаж – рудари и ватрогасци, а који су по неком правилу раније одлазили у 
пензију а нису могли да достигну старосну границу од 65 година.  
 
Како каже министар за рад, они најбоље знају, јер код њих постоје пенали и не постоји 
могућност да достигну 65 година, јер они 40 година стажа достигну са 45 или 48 година 
живота.  
 
"Онолико колико се њима признаје бенефицирани радни стаж, колико година имају у 
бенефицији, толико се умањује старосна граница и у једном тренутку би требало да се сретну са 
годинама старости и да више немају пенале", објаснио је Ђорђевић.  
 
"Хипотетички, говорећи на примеру, ако би признавали 12,18 за рударе, они не би имали 
пенале око 51. или 52. године, али ако оду превремену у пензију за њих би постојали пенали", 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3245922/ukidaju-se-kazneni-poeni-za-prevremeno-penzionisanje-ko-je-izuzet.html
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рекао је Ђорђевић.  
 
За остале који су из разних разлога отишли у превремену пензију пенали остају.  
 
Пенали постоје свуда у Европи и срушили би пензиони систем када би такве ствари радили, 
рекао је Ђорђевић.  
 
Истиче да су полиција, војска и БИА изузети и да за њих постоји посебан закон и да не важе 
пенали већ да иду под другачијим условима и да је смањена старосна граница.  
 
"За све остале важи Закон о раду, Закон о ПИО и по тим законима је 65 старосна граница. 
Немогуће је са једне стране да дајете бенефиције и кажете 'признајем ваш рад и отежане 
околности', а са друге стране да ради до 65. године. Онда нема сврхе да му дајете бенефицију", 
рекао је Ђорђевић.  
 
Нова правила почеће да се примењују од дана ступања Закона, каже министар који очекује да 
ће то бити од 1. октобра. 
 
 

 
 

Војни синдикат тражи хитан састанак са Вучићем 
 
Војни синдикат Србије саопштио је да је, као једини репрезентативни, упутио данас 
председнику Републике Александру Вучићу захтев за одржавање хитног састанка, како би га 
упознали са стварним, „веома забрињавајућим стањем у Војсци и целокупном систему 
одбране“. 
Такво стање, упозорава синдикат, прети да потпуно онеспособи основну функционалну и 
оперативну способност војске за одбрану земље. 
Синдикат жели да на том састанку Вучићу да конкретне предлоге за унапређење стања ресурса, 
пре свега за очување професионалног кадра који се тренутно драстично осипа, услед чега је 
оперативна способност Војске Србије за њену основну уставну функцију значајно нарушена. 
Они Вучићу, такође, желе да дају конкретне предлоге за унапређење радног, материјалног и 
социјалног положаја припадника војске и образложити потреба да се отпочне са „здравим 
социјалним дијалогом“, који до сада није постојао, и преговори за закључење посебног 
колективног уговора. 
Синдикалци желе да Вучића упознају и са примерима кршења закона, неистинитом службеном 
извештавању, злоупотребама, корупцији и криминалу у Војсци Србије, „који у озбиљној мери 
подривају одбрамбену моћ земље и штете држави и њеним пореским обвезницима“. 
 
Директорка НАЛЕД одговарала на питања на Фејсбук страни Данаса 

Јовановић: Радници у пољопривреди већином раде на црно 
 
Ових дана је актуелно питање права сезонских радника у пољопривреди и грађевини и НАЛЕД 
даје подршку примени новог законског оквира за запошљавање сезонских радника у 
пољопривреди који тренутно већином раде на црно и немају никаква права ни осигурање. 
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То је јуче одговорила Виолета Јовановић, директорка Националне алијансе за локални 
економски развој НАЛЕД, на једно од питања на Фејсбук страни Данаса, у оквиру Интервјуа на 
мрежи. 
Она је додала да је НАЛЕД обезбедио подршку Немачке развојне сарадње за увођење 
електронског система за пријављивање сезонског радника који ће заживети од 1. јануара 2019. 
и очекује да ће се ситуација за сезонске раднике поправити кроз бољу заштиту и остваривање 
права по основу радног ангажовања. 
„Измене Закона о раду тренутно нису на нашој агенди али се активно бавимо ефикаснијом 
заштитом права радника и смањењем сувишне бирократије, као што је поједностављење 
процедуре за остваривање права на породиљску надокнаду“, рекла је Јовановић одговарајући 
на питања грађана на друштвеној мрежи. 
Поводом коментара о финансирању ове организације, навела је да се НАЛЕД као и већина 
других организација цивилног друштва финансира из средстава донатора који помажу нашој 
земљи да сустигне развијене државе и унапреди квалитет живота грађана и услове за 
пословање привреде. 
„Наше финансирање је веома транспарентно, што се и види у вашем питању јер сте ту реченицу 
преузели са нашег сајта“, истакла је директорка НАЛЕД. 
Многе је интересовало и да ли ће НАЛЕД довести нове инвеститоре у поједине градове, на шта 
је гошћа Интервјуа на мрежи одговорила да се НАЛЕД не бави директно довођењем 
инвеститора и да их то често питају иако је привлачење инвестиција посао пре свега за Владу 
Србије и локалне самоуправе. 
„Оно где ми имамо улогу то је да повезујемо општине и привреду и дајемо прилике општинама 
да представе своје инвестиционе потенцијале који их издвајају у односу на друге општине у 
Србији и региону. Још један задатак на којем радимо је едукација и јачање капацитета 
општина да пружају подршку постојећој привреди и привлаче нове инвестиције“, оценила је 
Јовановић. 
Све реформе које НАЛЕД предлаже, према њеним речима, усмерене су на стварање бољих 
услова за пословање и живот у Србији. Како напомиње, више од десет година износе проблеме 
и критике, али предлажу и решења. 
Најчешће их, каже, препознају по реформи електронских грађевинских дозвола где су поред 
стручног доприноса који су дали у изради кровног закона, обезбедили средства од немачке и 
швајцарске владе уз помоћ којих су израдили софтвер за издавање е-дозвола и обучили 5.000 
корисника система – јавних службеника из ресорних институција и свих општина и градова у 
Србији. 
„Захваљујући овој реформи Србија је скочила на глобалној листи конкурентности са 183. на 10. 
место у свету, и сада смо пример добре праксе на који се друге земље угледају. Некада је до 
добијања свих одобрења за градњу било потребно 269 дана, а данас је то 2,5 пута краће, што је 
значајно убрзало и циклус реализације инвестиција и отварања радних места“, рекла је 
Виолета Јовановић 
 
 
Још нису познате околности под којима је страдао грађевинац у Београду 

Док неко не одробија, смрт радника остаће само број 
Пише: Љ. Буквић 

 
Околности под којима је погинуо радник Т. Н. на градилишту у Улици кнеза Милоша у 
Београду у среду ујутру када се на њега срушио зид, још нису до детаља познате. 
Инспекција је истог дана утврдила да погинули радник није био пријављен нити социјално 
осигуран, као и да га је на градилишту ангажовао подизвођач Енерго групе, фирма Анкер бау 
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из Бољеваца. Настрадали човек из Краљева је 13. грађевински радник који је ове године 
погинуо на радном месту, те се осим питања због чега није био пријављен, поставља и оно да ли 
ће и ко одговарати за његову смрт. 
– Док неко не одробија 12 или шест година за смрт овог човека, свака наредна погибија неког 
грађевинског радника биће и даље само број у статистици – напомиње председник 
Самосталног синдиката запослених у грађевинарству Саша Торлаковић 
Он за Данас тврди да више од половине радника на градилиштима по Београду ради на црно и 
да не разуме зашто је заменик градоначелника Горан Весић најавио ванредну инспекцију. 
– Ко још најављује да иде у ванредну инспекцију и оставља време свима да се склоне. И за 
градилиште на ком је погинуо радник је рекао да је било уређено. Не знам како је било уређено 
ако је на радника пао не потпорни зид, већ зид од неке бивше зграде – напомиње наш 
саговорник. 
Торлаковић каже да треба похвалити инспекцију рада, нарочито када се узме у обзир са колико 
инспектора располажу, али да је овде главни проблем непримењивање закона и слабе казне за 
одговорне. 
Он каже да је судство прошле године уместо две милијарде динара по основу прекршајних 
пријава, наплатило свега 140 милиона динара. Закон о безбедности и заштити на раду је добар, 
тврди, али је проблем што се не примењује и што су казне благе. 
– Пре 20 година, сећам се добро, приликом реконструкције једне школе погинуло је дете, у 
затвор су отишли и шеф градилишта и пословођа. Покушајте да се сетите када је последњи пут 
због нечије смрти одговарао неко затворском казном – истиче Саша Торлаковић. 
Заменик градоначелника се међу првима нашао на месту несреће пре два дана рекавши како су 
инвеститори из Израела Јоши Аврахами и Алмогим холдингс, који су земљиште на ком је 
некада била америчка амбасада купили пре две године, имали грађевинску дозволу. Истог 
тренутка је за сутрадан наредио и ванредну инспекцију на свим градилиштима у престоници. 
Којих је, како је додао, 1.100 активних. 
– Несрећа је показала да је испоштована сва процедура са грађевинском дозволом, али, 
нажалост, грађевински радник није био пријављен, чиме је прекршен Закон о раду. Важно је да 
сви радимо заједно, јер само на тај начин могу да буду утврђене све чињенице – рекао је Весић 
јуче пре подне за ТВ Прва. Он је рекао да овакве ситуације треба да буду наук свим 
послодавцима да раднике заштите добро и да обезбеде градилишта у складу са законом, како 
због запослених тако и због грађана. 
За председника Грађевинске коморе Горана Родића већи проблем од непријављивања радника 
јесте то што се урушио зид који је морао да буде обезбеђен. Када се ради тако дубоки ископ, 
како каже, мора да постоји пројекат заштите, јама мора да се обезбеди. Родић напомиње како 
инспекције треба да обрате пажњу управо на то како су јаме заштићене, да контролишу атесте 
кранова како нам се не би дешавало ово што се десило пре два дана или оно у Новом Саду где је 
11 породица остало без целог зида. 
– Ништа не може да се реши стихијски, мора да се поштује струка. Послодавци морају да имају 
лиценциране људе који се баве заштитом људи. Ако се ово дешава на градилиштима које имају 
дозволе, можемо да замислимо шта је на онима који граде на дивље – напомиње Горан Родић. 
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ПРЕГОВОРИ О МИНИМАЛЦУ Да ли ће најмања плата у Србији бити 
27.280 динара? 
 
Марко Ташковић 
 
Сви учесници колегијума Социјално-економског савета: и синдикати радника и представници 
послодаваца и министри рада и финансија Зоран Ђорђевић и Синиша Мали јуче су се сложили 
да има простора за повећање минималне плате, али се још нису договорили колики би износ 
требало да буде. 
Без обзира на то, судећи по изјавама свих актера састанка иза затворених врата, велике су 
шансе да усагласе ставове до 15. септембра до када би Социјално-економски савет требало да 
изнесе свој предлог Влади о минималној цени рада. 
Поједини синдикати сматрају да је већ донета одлука да минималац буде повећан за 10 одсто, а 
да су преговори на Социјално-економском савету само представа за јавност. 

http://sport.blic.rs/autori/marko-taskovic
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Председник Уније послодаваца Милош Ненезић рекао је да је разговор свих учесника био врло 
конструктиван и да је позитиван сигнал дат присуством министра финансија. 
- Колегијум је прошао у добром тону иако је осетљива тема минимална цена рада. Разговарали 
смо и о другим темама, као што су социјално-економско деловање у Србији. Постоји изузетна 
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воља свих партнера да се дође до консензуса како би се постигао циљ и за привреду и грађане и 
владу. Министар Синиша Мали је изашао са неколико ствари које говоре да ћемо доћи до 
правог привредног амбијента у Србији - рекао је Ненезић. 
Како се већ раније писало, минимилац би уместо садашњих 143 динара по сату требало да 
буде плаћен око 10 одсто више, односно 157,3 динара. Синдикати су, према незваничним 
информацијама, тражили 209 динара. 
Састанку су као представници запослених присуствовали председник СССС Љубисав Орбовић и 
председник "Независности" Зоран Стојиљковић који, такође, верује да је компромис могућ. 
- Умерени сам оптимиста пошто смо се сви сложили да има простора за повећање минималца, 
али нисмо дошли до конкретног износа. Добро је што раст БДП-а утиче на раст минималне 
плате, а видећемо да ли ће и колико вредновати још неки фактори - истакао је за "Блиц" 
Стојиљковић. 
Неки синдикати су убеђени да је одлука већ донета и да ће минималац бити повећан за 10 
одсто, као и да су преговори представа за јавност. Међутим, Зоран Стојиљковић из 
"Независности" то одбацује. 
Умерени оптимиста: Зоран Стојиљковић 
- И ја сам чуо те приче, а на колегијуму смо добили понуду мању од тих 10 одсто - каже 
Стојиљковић. 
Минималац стиже потрошачку корпу за три године 
Многи синдикати тражили су последњих дана да цена минималног рада буде повећана 50 
одсто, односно на 209 динара, како би плата била изједначена са потрошачком корпом. 
- Толико повећање тренутно није могуће, али постоји опредељење да се минималац и 
минимална потрошачка корпа изједначе за три године - наглашава Зоран Стојиљковић. 
 
 

НЕМА ВЕЋЕГ АПСУРДА Стефанина плата је 32.000, али ће због новог 
закона на породиљском примати МИЗЕРНИХ 8.000 ДИНАРА 
 
Трудница из Београда Стефана Зарић током породиљског боловања месечно ће добијати 
24.000 мању плату, што је ок око 2.500 евра годишња, а да апсурд буде већи за све је крив нови 
Закон о финансијској подршци породици са децом. 
Стефана Зарић је наставница шпанског, енглеског и немачког језика у једној приватној школи. 
Има 25 година и ово јој је прва беба, али и први редован посао. 
У фирми у којој ради првобитно је била ангажована на основу уговора о делу и привремено–
повременим пословима. Након што се коначно изборила за уговор о раду у истој фирми, 
Стефана је затруднела и не слутећи да ће јој то донети драстично умањење зараде, пише 
портал Бебац. 
Стефана Зарић, трудница којој је знатно смањена плата због новог закона 
- Уговор о раду потписала сам након годину дана рада у фирми. Међутим, како сам због 
здравственог стања приморана да одсуствујем са рада због одржавања трудноће, плата ће ми 
бити читавих 8.000 динара. Од толике приче о подршци породици, преварени смо, изиграни и 
остављени у стравичној ситуацији у најтежем тренутку - прича Стефана, разочарана новом 
одлуком државе којом се значајно умањују плате великом броју мама. 
Због разних компликација у трудноћи, али и природе посла, Стефана је отворила трудничко 
боловање. Како оно не улази у просек зарада њој ће се плата драстично умањити јер ће јој плату 
обрачунавати са 18 месеци пре отварања трудничког. 
- Данас је у Србији јако тешко наћи посао, посебно у мојој струци. Професори језика у већини 
приватних школа углавном раде на "црно" или се наставници ангажују тако што се пријаве на 
мале износе ауторских уговора, мање од онога што заиста и зараде. Ја сам ипак успела да 

https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/minimalna-cena-rada-veca-za-deset-odsto-radni-sat-1573-dinara/b829vke
https://www.bebac.com/vesti/drzava-porucuje-mladim-mamama-da-odloze-roditeljstvo
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нађем посао, али ми је сад држава подметнула ногу и опет сам на мизерној плати и то баш сада 
кад беба треба да дође - истиче Зарићева. 
Стефана сматра да су њене година идеално време за мајчинство. Међутим, судећи по потезима 
државе, младе мајке не треба да рађају децу, јер их у супротном чека казна у виду умањених 
зарада током породиљског одсуства. 
Неповољан положај младих мајки 
Како би остварила пуну плату на породиљском боловању, неопходно је да жена буде у радном 
односу са истом платом пуних 18 месеци пре отварања трудничког боловања. Младе мајке које 
су се тек запослиле немају никакву шансу да добију ни минимална примања током 
породиљског одсуства. 
- Јако сам разочарана. Ниједна од нас није заслужила овакво понашање државе. Да сам чекала 
стално запослење, бољу плату и дужи радни стаж, са колико година бих се остварила као мајка? 
Држава као подстиче наталитет, а тера нас да одлажемо трудноћу до ко зна колико година. На 
нас, труднице држава гледа као на криминалце који желе да преваре државу. Никаквих 
малверзација не би било да су труднице и мајке заштићене, али нису - закључује Стефана. 
Подсетимо, министар Зоран Ђорђевић неколико пута је труднице и маме оптужио за 
злоупотребу трудничког и породиљског боловања. Како би заштитила себе од трудница и 
мама, новим Законом држава је оштетила буџете многих породица у Србији и то у тренутку кад 
им је новац најпотребнији, пише портал Бебац. 
Закон о финасијској подршци породицама са децом донет је у склопу свеобухватних владиних 
мера за повећање наталитета. Међутим, након помпезних најава и радовања будућих родитеља 
који тим законом добијају значајно увећање родитељског додакта, почеле су да испливавајују и 
бројне мане, које никако не иду на руку мајкама, напротив. 
Стефана ће тако на име овог закона, као једнократну помоћ за прво дете добобити 100.000 
динара, али ће на годишњем нивоу остати без готово 2.500 евра колико јој укупно износи 
умањење плате док је на породиљском одстуству. 
 

 
 

Незапосленост у Војводини свега десет одсто 
      
НОВИ САД: Стопа незапослености у Србији пала је у другом кварталу 2018. године 2,9 
процентна поена у односу на прво тромесечје, на 11,9 одсто, показују објављени подаци 
Републичког завода за статистику. 
Незапосленост код мушког становништва износила је 11,3 процента, а код женске популације 
12,6 одсто. 
Највећа стопа незапослености регистрована је у Региону јужне и источне Србије – 15,6 одсто. У 
Региону Шумадије и западне Србије она је износила 12,6 процената, а у Београдском региону 
10,1. 
Најмања незапосленост је забележена у Региону Војводине – десет одсто. 
Број запослених у периоду април–јун ове године достигао је 2.896.800, док је број 
незапослених износио 391.600. У односу на први квартал 2018. године, запослених је 208.500 
више. 
Стопа запослености је у другом тромесечју достигла 48,6 процената, и највиша је од 2014. 
године, при чему је код мушкараца износила 56,4 процента, а код жена 41,4. 

https://www.bebac.com/vesti/drzava-porucuje-mladim-mamama-da-odloze-roditeljstvo
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Највећа стопа запослености била је у Београдском региону (51,5 одсто), и у Региону Шумадије и 
западне Србије (49,1). У Региону Војводине та стопа износила је 48,1 процената, а најнижу 
вредност имала је у Региону јужне и источне Србије (45,3 одсто). 
Као последица раста запослености, дошло је до смањења броја незапослених за 77.200 особа и 
неактивних – за 139.300. 
Број неактивних лица (студенти, пензионери и други који нису сврстани у запослено и 
незапослено становништво) износио је 2.670.900. 
По саопштењу РЗС-а, стопа активности (удео радне снаге у укупној популацији старијој од 15 
година) за други квартал износи 55,2 процента. 
Анкета о радној снази је у другом кварталу 2018. године спроведена на узорку од 15.456 
домаћинстава, од чега је анкетирано 12.248, односно 28.920 лица старости 15 и више година, 
наводи се у саопштењу РЗС-а. 
Индустријска производња у Србији је порасла у периоду јануар–јул 3,7 одсто у поређењу с 
истим периодом прошле године, при чему је прерађивачка остварила раст од 3,4 процента. 
 
БДП већи 4,8 одсто 
Како је саопштио Репуиблички завод за статистику, БДП је у другом кварталу, по десезонираим 
подацима, порастао 0,8 процената у односу на претходни квартал. 
Значајан реални раст бруто додате вредности у периоду април–јун забележили су на годишњем 
нивоу: грађевинарство – 22,9 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство – 14,8 и сектор 
информисање и комуникације – 5,9 одсто. 
 
Само у јулу, индустријска производња је повећана 1,7 одсто у односу на исти месец годину 
раније, објавио је Републички завод за статистику. 
Што се тиче података за првих седам месеци, сектор снабдевања електричном енергијом, 
гасом, паром и климатизација су остварили раст од 7,3 одсто у односу на период јануар–јул 
2017, прерађивачка индустрија је порасла 3,4 процента, док је рударство регистровало пад од 
један одсто. 
Реални раст бруто домаћег производа Србије износио је 4,8 одсто у другом кварталу 2018. у 
односу на упоредно тромесечје прошле године. 
Д. Млађеновић 
 

Колегијум СЕС-а: Још без јединственог става о минималцу 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Колегијум Социјално-економског савета одржан је данас у Унији послодаваца 
Србије, уз учешће министара за рад и финансије, Зорана Ђорђевића и Синише Малог, а главна 
тема је била повећање минималне цене рада. 
Након колегијума СЕС-а, који је био затворен за јавност, председник УПС-а Милош Ненезић 
рекао је да још није утврђен предлог за седницу СЕС-а колико ће бити повећан минималац, али 
да је састанак био врло конструктиван и да је позитиван сигнал дат присуством министра за 
финансије. 
Ненезић је рекао да су сви изнели своје ставове и изразио уверење да ће доћи до њиховог 
приближавања до 15. септембра, када је законски рок до када СЕС треба да изнесе влади свој 
предлог за повећање минималца. 
Колегијум је прошао у добром тону иако је осетљива тема минимална цена рада, коју смо данас 
разматрали. Разговрали смо и о другим темама, као што су социјално - економско деловање у 
Србији. Постоји изузетна воља свих социјалних партнера да се дође до консензуса како би се 
постигао позитиван циљ и за привреду и грађане и владу, рекао је Ненезић. 
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Истиче да је Мали на колегијуму изнео врло конструктивне предлоге. 
Министар Мали је изашао са неколико ствари које доводе до тога да ћемо у наредном периоду 
доћи до правог привредног амбијента у Србији, навео је Ненезић. 
Присуствовали су и председник СССС Љубисав Орбовић и председник Независности Зоран 
Стојиљковић. 
Медији су пренели да би уместо 143 динара, колико сада износи минимална цена рада, 
радницима убудуће радни сат могао да буде плаћен око 10 одсто више, односно 157,3 динара. 
Синдикати су, према незваничним информацијама, тражили 209 динара. 
Последња корекција најниже цене рада била је у јануару ове године, када је минималац с 130 
повећан на 143 динара. 
Нова минимална цена рада требало би да буде одређена до 15. септембра, до када би ставове 
морали да усагласе држава, синдикати и послодавци. 
 

Индустрија 4.0 долази у Србију 
 
      
Као део СЕЕ-ИТ СУММИТ-а, првог међународног догађаја у области информационих и 
комуникационих технологија, 8. новембра 2018. У Новом Саду, одржаће се конференција  
„Дигитална трансформација индустрије у Србији“. 
Програм се реализује кроз пројекат “Развој приватног сектора у Србији”, који у оквиру 
Немачко-српске развојне сарадње спроводи Немачка организација за међународну сарадњу 
ГИЗ, у сарадњи са Центром за дигиталну трансформацију (ЦДТ) при Привредној комори 
Србије и Привредном комором Аустрије (WКО). Конференцију ће пратити радионице и 
консултантски састанци, са посебним освртом на аутомобилску индустрију, пољопривреду, 
машинско инжењерство и логистику, а целокупни програм биће бесплатан, до попуњавања 
расположивих капацитета.Више о начинима регистрације биће објављено ускоро на ww.сее-ит-
суммит.цом. 
„Програм је, пре свега, намењен свима из приватног сектора, односно компанијама које 
планирају да иницирају сопствену дигиталну трансформацију, или су заинтересоване за 
консултацију у вези са израдом дигиталне мапе пута“, каже водећи саветник ГИЗ-а за пројекат 
развоја приватног сектора у Србији, Јирген Капенман. 
„Тим Центра за дигиталну трансформацију и сертификовани консултанти за дигитализацију 
представиће улогу и портфолио услуга Центра, као и могућности за компаније да добију 
посебне пакете подршке у наредним годинама. Нарочито ће детаљно бити објашњени концепт 
и идеја дигиталних путоказа у којима се сумирају главна поља деловања на које би компанија 
требало да се фокусира у блиској будућности, у комбинацији са детаљним стратегијама за поља 
појединачних активности. Дакле, овај дигитални путоказ је полазна тачка консултантског 
процеса и позивамо сваку компанију да искористи прилику да добије један такав стратешки 
документ, бесплатно.“ 
У преподневном делу конференције, српски и немачки стручњаци презентоваће 
интернационалне трендове, студије случаја у Србији, као и актуелне алате и решења. У 
поподневном делу конференције, биће одржани консултантски састанци са стручњацима и 
индивидуални Б2Б сусрети. О важности процеса дигиталне трансформације који је започео и у 
нашој земљи говори и то да је Влада Републике Србије прогласила дигитализацију за један од 
развојних приоритета у наредним годинама. 
„У основи, дигитална трансформација – једноставно говорећи – има два главна елемента: 
технички и културно-пословни. Тај други елемент је још битнији, јер ће променити начин на 
који људи у својој компанији и дуж вредносних ланаца, заједно с купцима, добављачима и чак 
конкурентима, сарађују и мењају своје пословне моделе. Дакле, ако немате људе који су вољни 
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и отворени да се баве овом дигиталном променом, да изазову себе и све у компанији, сигурно 
ћете назадовати или чак пропасти. За неколико година, сви послови ће све више бити 
„дигитални““,објашњава Капенман. 
Д. Ристић 
 
 


