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Штрајк креће на Дан позоришта? 
В. В. С.  
 

Синдикат СИНГЛУС најавио нови протест 
СИНДИКАТ Народног позоришта СИНГЛУС у уторак је донео одлуку да штрајк упозорења, 
одржан 9. новембра, подигну на "виши ниво". СИНГЛУС, који већински окупља чланове 
Драме, тражи неопозиву оставку управника Дејана Савића, али и Управног одбора Народног 
позоришта. 
- Одлуку о ступању у штрајк званично ћемо донети у петак, 16. новембра, и доставити 
Министарству културе и Влади Србије. 
За прекид рада сачекаћемо законски рок од пет дана, тако да би штрајк требало да почне на 
Дан позоришта, 22. новембра, и јубиларних 150 година националног театра - каже, за 
"Новости", глумац Павле Јеринић, члан председништва СИНГЛУС-а. - Штрајк ће тако имати и 
симболичан значај јер почиње на овај велики датум за српски народ и културу. Наш потез 
мотивисан је ставом да управа куће доприноси урушавању њеног угледа, као институције од 
највећег националног значаја. 
 

САД СВЕ МОЖЕ ПОВОЉНИЈЕ: Већа конкуренција на тржишту довела до 
пада цена 
Ј. СУБИН  
 

Појефтињења и до 40 одсто у радњама последица веће конкуренције на тржишту 
наше земље. Долазак "Лидла" променио ценовнике и у другим трговинама. 
Дезодоранси као на тезгама 
СВИ трговци света имају само један циљ - да што више зараде, али у Србији су често 
претеривали у завлачењу руке у ионако испражњене џепове потрошача. Поједине артикле 
купци у нашој земљи плаћају више и од много богатијих грађана Европе, јер конкуренције није 
било. То је све, чини се, почео да мења немачки "Лидл", чији се долазак поклопио са често 
великим падом цена и у другим трговинским кућама. Намирнице и средства за хигијену сада се 
нуде уз попусте веће и од 40 одсто. 
 
Стручњаци сматрају да је све то последица веће конкуренције. Тако сада у радњама имамо 
производе који су јефтинији него на пијацама. Средства за личну хигијену у Србији су се 
нудила по папреним ценама - вишим него у Немачкој или Аустрији. За дезодоранс "нивеа" у 
нашим продавницама било је потребно и више од 400 динара. Много имућнији Немци су исти 
плаћали 1,75 евра, односно 210 динара. Да ли због "Лидла" или због слабог промета данас се 
овај дезодоранс може у радњама купити за 250 динара. Чак 40 одсто јефтиније. "Пале" су и 
цене прашка за веш и то за неких 40 одсто, па тако џак од 10 килограма "персил" прашка кошта 
1.399 динара. 
- Утицај "Лидла" на цене у трговинама је очигледан у свим земљама где се они појаве - 
објашњава Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије. - Цене 
кад се они појаве у просеку падају за неких 25 до 30 одсто. Једноставно, то је велики број 
објеката који се отвара у истом моменту. А што се тиче тих снижења, само се питам, где сте 
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били досад? Колико тек сад потрошачима излази на видело колико смо били у праву - да су 
марже код нас безобразно високе. Кретале су се од 30 па чак и више од 100 одсто. Друго је оно 
шта они укњиже као разлику у цени. Огромне су биле прикривене марже. Чак и раније, када су 
се многи трговински ланци појавили код нас, једноставно су се само уклопили у ово сивило. 
Према Паповићевим речима, трговински ланци у Србији су своје финансијске губитке 
надомешћивали већом ценом, често и робе сумњивог порекла, али и квалитета. Када буде 
дошао "Шпар", као што је било најављено, доћи ће до још боље конкуренције, што ће бити само 
добитак потрошачима. И у "Лидлу" би било добро да буде повољна потрошачка корпа, јер је 
таква економска ситуација у Србији. 
- Основне потребе за живот треба да буду повољне И доступне свима, како би се задовољиле 
животне потребе становништва - казао је Паповић. - Наша организација сада више жели да се 
окрене самом квалитету робе, а не само да се бавимо да ли је истекао рок трајања и да ли је 
здравствено исправно. То би требало да се подразумева, а да наше време и новац употребимо 
на упоредне анализе самог квалитета робе. 
Фото И. Маринковић 
 
И док је отварање немачког "Лидла" код многих изазвало можда смех и чуђење због 
невероватно ниских цена пилетине и банана, сигурно је да је тих дана цена овог воћа, али и 
пилећег меса, драстично пала у готово свим трговинским ланцима. Месо, риба, сиреви, сокови, 
кондиторски и сухомеснати производи, скоро преко ноћи снижени су и за неких 30 одсто. 
 
ЗАПОСЛЕНИ 
НИЈЕ "Лидл" у Србији донео само ниже цене производа, већ и, за сада, много боље услове рада, 
за разлику од других трговинских ланаца. Од тога да је плаћен сваки минут рада, па до 
стручног усавршавања и обуке. И док се добар део радника запослених по трговинским 
ланцима у Србији окренуо и потражио посао код Немаца, дошло је до промена, па поједине 
трговине више не држе запослене на минималцу док се хвале својим великим прометима и 
пословним успесима. 
 

Републички центар за таленте: Отказ запосленима једино решење 
Ј. ЛЕМАЈИЋ  
 

Бивши директор Центра за таленте апелује да држава коначно угаси ову установу 
АЛЕКСАНДРА Танасковић и Виолета Милтеновић, запослене Републичког центра за таленте, и 
даље обијају прагове државних институција молећи да им неко да - отказ! "Новости" су више 
пута писале о случалу запослених у институцији која је остала без директора и без 
финансирања, па су њене једине две раднице последњу плату примиле за 2011, немају 
књижицу, нити могу да раскину радни однос. 
 
Њихова борба и даље траје - по министарствима, Влади Србије, Председништву... Чекале су 
испред зграде Председништва пријем, и већ биле на седам састанака, али и даље су у ситуацији 
за коју им адвокати кажу да слична не постоји у домаћој и европској правној пракси. 
- Примили су нас у Председништву и рекли да не могу да одлучују, али могу да координирају 
да наш случај реше надлежне службе. Чекамо да се то догоди - каже за "Новости" Александра 
Танасковић. 
Поводом овог случаја "Новостима" се јавио и Александар Токовић, бивши директор 
Републичког центра за таленте, који апелује на државу да Александри и Виолети да отказ, како 
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би могле да добију здравствене књижице, нађу други посао или бар оду на биро за незапослене. 
Токовић је управљао Центром, који је државна установа, од 2006. до 2014. 
- Влада је 2003. донела акт о преузимању оснивачких права над Републичким центром за 
таленте, који у свом саставу има 14 регионалних центара, и задужила Министарство просвете 
да буде надлежно. Министарство је било дужно да плаћа зараде запосленима и све остале 
трошкове у Центру - објашњава Токовић показујући уговоре. 
Проблем је, каже, почео када је Министарство престало да их финансира, а један регионални 
центар покренуо судски спор. Зараде почињу да касне и последња ислаћена била је у мају 2011.  
 
- Дугују нам око 16 милиона динара, али то није највећи проблем, већ то што смо ми 
преживели тих година. Колегинице не могу да добију отказ. Да сам знао да то треба да урадим, 
ја бих им дао отказ - истиче наш саговорник. - Мени дугују плате за четири и стаж за осам 
година. Судимо се од 2011. године, а заостале зараде треба да исплати Центар, који не 
функционише и не добија средства од Министарства просвете. Апсурд је што, иако не ради, 
Центар није угашен, има ПИБ и рачун. 
 
ШТРАЈК ГЛАЂУ 
ЗБОГ безизлазне ситуације у којој се Центар налазио, Токовић је 2013. године штрајковао 
глађу. штрајк је прекинуо када му је тадашњи министар просвете Томислав Јовановић обећао 
да ће решити проблем. 
 
 
 

 
 

Чадеж: Подршка Немачке развоју дуалног образовања у Србији 
 Танјуг 
 
Немачка подржава развој дуалног образовања у школи и пружа нам помоћ, логистичку и 
финансијску, у том погледу, изјавио је данас у Берлину председник ПКС Марко Чадеж. 
Он је заједно с председницом владе Аном Брнабић разговарао са председником УО и 
представницима Савезног удружења немачких привредних комора у Берлину. 
- Важан је наставак подршке за дуално образовање и његово увођење у све средње 
школе у Србији - рекао је Чадеж. 
То, појаснио је, значи да ће они пружити њихове капацитете како би помогли Србији да 
изгради сопствене поцедуре да реализује школовање деце у компанијама, да лиценцирамо 
инструкторе у компанијама. 
- Немачка нам, пре свега, обезбеђује логистику и знање али и финансијску подршку, са 
Привредном комором Аустрије, да изградимо наше капацитете - навео је Чадеж. 
Како је рекао, у Србији је 4.500 деце у средњим стручним школама у пројекту 
дуалног образовања, који је још увек пилот пројекат. 
- Од септембра почиње национално покивање свих средњих стручних школа и очекујемо 
20.000-30.000 ученика, што захтева озбиљну огранизацију - навео је Чадеж. 
Он је додао да ПКС има око 40 пројеката које реализује са немачким партнерима, Савезним 
удружењем комора, Немачко-српском привредном комором или регионалним коморама. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Стати на пут перионицама пара 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 
У нашој земљи се може наћи много оваквих регистрованих привредних друштава, 
јер им је закон омогућио регистрацију за пет дана уз 100 динара капитала 
Податак пореске полиције да су, само у првих 10 месеци ове године, идентификоване 153 
„фантом” и „перачке” фирме, што је 41,67 одсто више у односу на исти период 2017. године, 
озбиљно је отворио питање да ли је Србија постала уточиште за ову врсту преваре, или је, пак, 
пореска полиција постала ефикаснија у њиховом откривању. 
Порезници објашњавају да најчешћи пример избегавања плаћања пореза на овај начин уочен 
код пореских обвезника који се баве грађевинарством, прометом акцизних производа, као и 
издавањем сала за организовање прослава, трговином преко интернета, угоститељством… 
Интересантно је да се ове фирме више не региструју на егзотичним острвима, већ се налазе на 
списку Агенције за привредне регистре, где су уредно пријављене и регистроване као 
привредна друштва, иако то заправо нису. 
Упитан да ли је изненађен оволиким бројем откривених „фантома” и „перача”, Горан 
Радосављевић, проф. др јавних финансија на ФЕФА универзитету, каже за „Политику”, да није 
случајно што се Србија налази на листи ФАТФ-а, као земља у којој је могуће прање новца. 
– У Србији се може наћи много таквих регистрованих фирми. Закон је омогућио регистрацију 
за пет дана уз 100 динара капитала. Дакле, нису потребне значајне инвестиције за њихово 
оснивање. Потом таква фирма склапа уговор са другом, на износе далеко веће од реалних и 
након трансакције нестаје. На наведеној адреси, фирма се не може наћи, а власници су често са 
украденом или фалсификованом личном картом – каже проф. Радосављевић. 
Лек за то је, истиче, боља контрола токова новца и имовине људи који обављају овакве послове, 
строже затворске казне, и ефикаснија пореска управа. Наравно, и некорумпирана држава, али 
ти услови за сада нису испуњени. 
– Нетранспарентне процедуре јавних набавки, неконтролисање извора средстава за 
приватизацију, велики број правних и физичких лица ван домета пореских власти, све су то 
чињенице које доводе до процене од чак 30 одсто нелегалног промета робе и услуга у Србији, 
односно сиве економије. Раст броја фантомских фирми, које углавном служе за обављање 
нелегалних послова показује да се тај тренд не смањује, већ напротив, повећава – објашњава 
наш саговорник. 
Реч је, истиче, о фирмама које се региструју једнократно за обављање једног посла, или 
нелегалне трговине (што би били „фантоми”) или само фиктивног промета, односно прања 
пара (што би били перачи новца). У суштини, велике разлике нема. Циљ им је или избегавање 
плаћање пореза, или спречавање контроле протока новца. 
Ове фирме се међусобно увезују и омогућавају регуларним привредним субјектима да у знатној 
мери избегавају плаћање јавних прихода. Тако је један од најчешћих послова ових фантома 
сачињавање фиктивне документације, било рачуна, отпремнице и слично, и стављање на 
располагање исте регуларним компанијама. На тај начин, ове фирме, користећи фиктивну 
документацију, симулирају правне послове у циљу избегавања пореза. 
Наиме, закон дефинише привредно друштво као правно лице које обавља делатност у циљу 
стицања добити. Међутим, мотив за оснивање „фантомског” и „перачког” предузећа није 
обављање већ се исти оснивају са намерама преваре – каже Радосављевић. 

http://www.politika.rs/
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Да су „фантоми” и „перачи” главни кривци за сиву економију у Србији, потврђује и податак 
Републичког завода за статистику према коме је степен сиве економије између 20 и 30 
процената. 
– С обзиром на то да значајан део те сиве економије иде преко „фантомских” фирми, јасно је да 
причамо о стотинама милиона евра па можда чак и милијардама евра годишње. Процене су 
биле пре неколико година да се само у акцизном сектору кроз нелегалну трговину изгуби 
годишње 250-300 милиона евра – истиче проф. Радосављевић. 
На питање да ли су један од разлога, зашто је у Србији дошло до праве епидемија „перача” и 
„фантом” фирми, благе казне, наш саговорник каже да, уколико власнике ових фирми пореска 
полиције и пронађе, санкције су веома благе. 
 

 
 

Брнабић: Србија победник у четвртој индустријској револуцији 
 
Председница Владе Србије говорила је у Берлину на привредном форуму о томе 
како да мала земља попут Србије буде победник у четвртој индустријској 
револуцији. 
Са челним људима привредне коморе разговарала је о могућим новим инвестицијама, а 
вечерас присуствује вечери коју приређује Ангела Меркел. 
На подијуму европски шампион – Исланд, где 98 одсто становништва користи интернет. 
Естонија је шампион у другој категорији – 99 одсто услуга јавних служби доступно је преко 
интернета, који је, кажу, у тој земљи најслободнији. 
„На седницама Владе не користимо папир. Као премијер дигитализујем десетине докумената 
сваког дана својом дигиталном личном картом на свом телефону. Имамо закон по којем 
Владина тела не могу да траже од грађана податке које нека од државних служби већ има“, 
рекао је естонски премијер Јири Ратас. 
Његова колегиница са Исланда Катрин Јакобсдотир истиче да у њеној земљи 86 одсто 
одраслих има паметне телефоне, што их чини светским рекордерима. 
„Ово је углавном због друштвених мрежа, на Фејсбуку је 93 одсто људи. А када оду на мреже, 
највише их занимају храна и рецепти“, истиче Катрин Јакобсдотир. 
Србија можда није земља револуције, али јесте дигиталне еволуције. 
„Увели смо рачунарство и информатику као обавезан предмет у основним школама. Уводимо и 
дигиталне уџбенике како би образовање било забавније, флексибилније, а знање лакше 
усвојено и како бисмо спремили децу за послове будућности – како би мала земља попут 
Србије била победник у четвртој индустријској револуцији. Тренутно улажемо напоре да све 
податке с папира пренесемо у електронске базе“, објаснила је Ана Брнабић. 
Европско ИТ тржиште годишње вреди 660 милијарди евра. Будућа економија ће бити 
заснована на знању и интернету. 
„Немачки инвеститори у Србији желе да се прошире у 2019.“ 
Нова знања и технологије долазе и са компанијама. У Србији послује више од 400 немачких 
предузећа и запошљавају 52.000 радника. 
„Видимо доста потенцијала који можемо да реализујемо, посебно када је реч о улагању и 
стварању радних места у области истраживања и развоја. Као земљи са старијом популацијом, 
потребна нам је помоћ где год је могуће, а то је на крају добро и за вашу земљу“, указао је 
Мартин Ванслебен, председник УО Савезног удружења немачких привредних комора. 
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Поново је отворено питање доласка немачког „Тениса“. Брнабићева каже да о томе данас није 
било речи. 
„Они би били важан инвеститор у Србији, и један су од инвеститора са којима ми разговарамо. 
имамо у овом тренутку најаве неких постојећих немачких инвеститора у Србији који желе да се 
проширују у 2019. и у овом тренутку се на то фокусирамо“, рекла је премијерка и додала да не 
може да прецизира који су инвеститори у питању. 
Неретко пословима врата отвара или затвара политика. О томе ће бити речи на вечери коју 
приређује канцеларка Ангела Меркел. 
„Сигурно ћемо разговарати и о Косову и Метохији, питању у којем се разликује шта ми 
мислимо да би могло да буде решење за дугорочну нормализацију односа, од тога шта Немачка 
мисли. Немачка је увек била конструктиван партнер“, рекла је Брнабићева. 
Медији у Немачкој увелико одмеравају њену снагy након резултата последњих избора, а после 
најаве повлачења 2021. већ пишу и о постмеркел-ери. 
Ослушкује и сама ЕУ. Свакако не цео, али макар део њеног одговора можда се буде чуо вечерас. 
Ангела Меркел одржаће говор на вечери коју приређује за учеснике форума. 
 

Синдикати: Да лизинг радника буде изузетак, а не правило 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Синдикати се енергично противе доношењу закона о агенцијском запошљавању, 
јер сматрају да је штетан по грађане Србије, пошто ће сигурно да доведе до даљег 
обесправљивања и осиромашења већ обесправљених и осиротелих радника. 
Али, како је држава наумила да га усвоји по сваку цену, захтевају да тај облик запошљавања 
буде „скупљи“ за послодавца, чиме би изнајмљивање запослених на лизинг постало изузетак, а 
не правило. 
Ово је, у најкраћем, суштина примедби и залагања представника Самосталног и Синдиката УГС 
„Независност“ на почетку јавне расправе о Нацрту закона о агенцијском запошљавању која је 
јуче почела у Регионалној привредној комори у Крагујевцу. 
Представници синдиката данас су од надлежних затражили да се из нацрта закона најпре 
брише одредба која послодавцу омогућава да чак 30 одсто од укупног броја запослених 
ангажује преко агенција за изнајмљивање радника. 
– Не смемо да дозволимо да чак пола милиона грађана, од укупно око 1,7 милиона запослених, 
буду изнајмљени радници. Послодавцима, отуда, треба омогућити да посредством агенција 
могу да запосле највише до десет одсто радника, речено је данас. 
Истакнуто је да законом морају да се створе услови према којима би радник запослен 
поседством агенција био скупљи за послодавца од стално запослених, чиме би, верују у 
синдикатима, изнајмљивање радника постало изузетак. Изнајмљени радник би, према 
рачуници синдиката, био скупљи тако што би било прописано да радник који се запосли 
посредством агенција мора да има иста примања као стално запослени колега. Послодавац би, 
у том случају, поред плате изнајмљеном раднику, морао да плаћа и провизију агенцији, преко 
које га је запослио. 
Синдикалци су данас надлежнима скренули пажњи и на проблем непостојања тзв. упоредног 
радника (стално запосленог радника, у односу на којег се дефинишу права и обавезе 
запосленог на лизинг), којих нема у многим фирмама у Србији. Као пример наведена је 
Нафтна индустрија Србије, у којој, како се данас чуло у Крагујевцу, нема ниједног стално 
запосленог радника на пумпама. 
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Тај проблем, сматрају у синдикатима, може да се реши обавезивањем послодаваца да, уколико 
желе да ангажују раднике посредством агенција, морају на истим радним местима да имају и 
упоредне раднике. 
Представници Министарства рада и запошљавања јуче су били више него изненађени 
ставовима синдиката. 
Слога: Уставни суд да се изјасни о лизингу радника 
Удружени синдикати Србије Слога позвали су јуче Уставни суд Србије да се изјасни о 
иницијативи за оцену уставности и законитости запошљавања преко агенција. Слога је у 
саопштењу поводом почетка јавне расправе о Нацрту закона о агенцијском запошљавању, 
навела да је пре две године поднела иницијативу и захтевала оцену уставности и законитости 
прописа којима се уводи запошљавање на ризик, јер је тај синдикат оценио да такав вид 
запошљавања представља најгрубљу експлоатацију радника. 
„Оно шта је опасније по саму државу је то да ћутање Уставног суда указује да актуелна власт у 
Србији приватизује Устав за себе и потребе капитала, посебно у корист страних инвеститора, 
иако Устав као највиши правни акт веома јасно гарантује права човека као радника“, наводи се 
у саопштењу. 
Слога је додала и да неће учествовати у јавној расправи, јер нема дијалога и јавне дебате, већ је 
реч о фарси доношења „још једног октроисаног закона који ће бити усвојен послушним 
дизањем руку посланика већине“. ФоНет 
 

Мали: Повишица здравству до 12 одсто 
Пише: ФоНет 

 
Здавствени радници добиће повећање плата до 12 одсто, најавио је данас 
министар финансија Синиша Мали. 
Највеће повећање од 12 посто могу да очекују медицински и стоматолошки техничари, док ће 
доктори медицине и стоматолози, као и доктори специјалисти, добити увећање плата за 10 
одсто. Остали запослени у здравству добиће увећање плата од седам одсто, објаснио је 
министар Мали. 
У саопштењу Владе Србије након посете министара финансија и здравства италијанској 
покрајини Венето, истиче се да је „развој и јачање здравственог система један од приоритета 
Владе“. 
Министри здравља и финансија Златибор Лончар и Синиша Мали упознали су се данас за 
начином рада здравстеног система у италијанској регији Венето, оценивши да су искуства из те 
регије примењива и у Србији и могу бити веома корисна, наглашено је у саопштењу. 
Лончар и Мали бораве у дводневој радној посети италијанској регији Венето, у оквиру које су 
данас имали прилику да са италијанским колегама размене искуства и примере добре праксе, 
нарочито у погледу организације и функционисања здравственог система. 
Министар Лончар је оценио да су током посете добили „значајна сазнања у погледу начина 
рада и организације здравственог система, односно могућности за конкретне примене 
искустава италијанских колега“ посебно на плану информатизације здравственог система, 
увођењу електронског рецепта и смањивања листа чекања. 
„Сигуран сам да нас у будућности чека много конкретнија сарадња, која ће допринети 
успостављању још ефикаснијег и квалитетнијег здравственог система у Србији“, истакао је 
министар Лончар. 
Италијанска регија Венето се у погледу доступности здравствених услуга, ефикасности 
здравствене неге и примене дијагностичких апарата и опреме, односно по квалитету и 
функционисању здравственог система, истиче не само у Италији, већ и у већем делу ЕУ, наводи 
у саопштењу Влада Србије. 


