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Ђорђевић: Нема потребе да приватни детективи проверавају боловање 
Извор: Танјуг  

Сматрам да нема потребе да приватни детективи проверавају да ли су радници на 
правом или лажном боловању, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 

Сматрам да нема потребе да приватни детективи проверавају да ли су радници на правом или 
лажном боловању, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић. 

Министар је упитан да потврди ту ту информацију у медијима, казао да је и он сам за то сазнао 
из медија, те да не зна ко је то пласирао и како. 

"Мислим да је Закон о раду доста прецизно дефинисао које су обавезе послодавца, како и на 
који начин може да контролише боловање тако да не бих ишао превише у машту шта се све 
може. Али, мислим да нема потребе за тим стварима", каже Ђорђевић. 

Дејановић: Недовољно младих да се "одржимо" 

Извор: Танјуг  

Млади до 17 година чине само 17 одсто становништва у односу на општу 
популацију у Србији, изјавила министарка без портфеља задужена за демографски 
развој и популациону политику Славица Ђукић Дејановић 

Млади до 17 година чине само 17 одсто становништва у односу на општу популацију у Србији, 
изјавила је вечерас министарка без портфеља задужена за демографски развој и популациону 
политику Славица Ђукић Дејановић и додала да они који имају преко 65 година чине више од 
20 одсто популације. 
 
―То је апсолутно недовољно да се одржимо овде у Србији‖, рекла је Ђукић Дејановић на 
обележавању Светског дана детета у Скупштини Србије. 
 
Она је подсетила да је 1954.године Генерална скупштина Уједињених нација 20. новембар 
прогласила Даном детета када се сваке године поново подсећа на важност да се сваком детету 
обезбеди, између осталог, безбрижност и образовање. 
 
―И агенда 2030 УН каже да свако дете треба да буде укључено у систем образовања који ће бити 
и обавезан и бесплатан у предшколском, основном и средњешколском узрасту‖, рекла је Ђукић 
Дејановић. 
 
Наводећи да Србија неретко констатује да нема довољно деце, Ђукић Дејановић је истакла да су 
због тога проналитетне мере изузетно важне и приоритетне. 
 



4 

 

Нагласила је и да је јако важно да дете буде заштићено и да његов интерес буде приоритет и у 
складу са тим позвала појединце, академску заједницу и све чиниоце да се придруже и помогну 
да закони који се доносе, а тичу се заштите права детета, буду што бољи. 
 
Потпредседник Скупштине Србије Верољуб Арсић навео је да је Србија међу првима 
ратификовала Конвенцију о правима детета и да од тада показује потпуну и континуирану 
посвећеност о заштити њихових права. 
 
Он је истакао да је Народна скупштина увек била усмерена у правцу заштите дечјих права и 
побољшању положаја деце кроз законодавне активности, а од 2012. године, подсетио је, 
постоји Одбор за права детета чији је председник Маја Гојковић. 
 
―Србија бележи значајне помаке у унапређењу права детета и стварању законских оквира за 
заштиту деце, а потпуно смо свесни да је пуно посла пред нама‖, рекао је Арисћ. 
 
Градоначелник Београда Зоран Радојичић рекао је да Београд, као велики град, мора да води 
рачуна о свој деци, нарочито о угроженим групама, као што су деца без родитељског старања 
или деца са посебним потребама. 
 
―Београд то и ради. До краја године или почетком следеће године ћемо отворити 
Прихватилиште за децу у коме ће они који немају смештај моћи да буду збринути. Ради се о 
1.700 квадрата простора за више од 600 деце. Поред њих и деца са улице ће ту моћи да нађу 
склониште‖, рекао је Радојичић. 
 
Поводом Светског дана детета вечерас ће здања у Београду попут Дома народне скупштине да 
светлуцају плавом бојом у складу са овогодишњим слоганом ―Плаво за свако дете‖ 

Мали: У плану државне касе пише - раст 

Аутор: Е. В. Н.   

Влада Србије данас усвојила предлог буџета којим у 2019. години предвиђа 1.246,2 
милијарде динара прихода. Циљ - наставак јачања економије и виши животни 
стандард грађана 

ВЛАДА Србије усвојила је данас предлог буџета за следећу годину. Током 2019. Србија 
намерава да потроши 1.269 милијарди динара, а очекује да ће од пореских и других обвезника 
наплатити 1.246,2 милијарде динара. План потрошње предвиђа тако дефицит од непуне 23 
милијарде динара, што је 0,4 одсто бруто домаћег производа. 

На зараде запослених у јавном сектору догодине ће се издвојити око 22 милијарде динара 
више, због најављених повећања од седам до 12 одсто. Ипак, у Министарству фонансија 
процењују да ће удео зарада у БДП-у остати непромењен. Предлог буџета је потврдио и већа 
примања за најстарије суграђане, која се од овог месеца већ исплаћују. 

Министар финансија Синиша Мали истиче да је буџет за 2019. годину конципиран с циљем 
наставка раста економије. 

- Првенствено мислимо на пораст животног стандарда грађана - истакао је Мали. - У буџету је 
предвиђено повећање пензија за све пензионере. Плате у јавном сектору биће веће, и то 
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увећање ће се примењивати од јануара 2019. године. Од Нове године имамо и нову минималну 
цену рада, која гарантују плату већу од 27.000 динара. Сви запослени у Србији видеће ефекат 
реформи које су спроведене. 

ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИЗАЈЕДНО са законом о буџету, бранићемо у Скупштини читав 
низ реформских закона, превасходно оних који садрже пореске подстицаје, да би се нашој 
привреди омогућио даљи раст и развој - наводи Синиша Мали, додајући да се при дефинисању 
ових закона слушао глас привреде, као и компанија које су улагале или тек планирају да улажу 
у нашу земљу 

Буџет за следећу годину предвиђа и знатне капиталне инвестиције, за шта је предвиђено око 
220 милијарди динара. За Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре биће 
опредељено 59,4 милијарде динара, и то за пројекте изградње ауто-пута Обреновац - Љиг, 
мађарско-српске железнице, железничку инфраструктуру и набавку возова. Средства су 
предвиђена и за деоницу Сурчин - Обреновац, мост код Остружнице, ауто-пут Келебија - 
Суботица југ, Појате - Прељина, Прељина - Пожега, за рехабилитацију путева и државни пут 
Нови Пазар - Тутин. За експропријацију земљишта у 2019. години предвиђене су 19,4 
милијарде динара, преко Министарства финансија. 

Буџет је планиран са мањим оптерећењем плата. Од следеће године послодавци неће плаћати 
0,75 одсто доприноса за случај незапослености. 

- Деценијама се прича о смањењу оптерећења на зараде, а ми то радимо - каже Синиша Мали. 

ВИШАК У 2018. 

- Ове године имамо изванредне економске резултате. За првих девет месеци стопа привредног 
раста је 4,5 одсто и ми смо једна од пет најбрже растућих економија у Европи - наводи Мали, 
додајући да трећу годину заредом имамо суфицит у буџету, а да ће он до краја 2018. износити 
0,6 одсто БДП, што је око 28 милијарди динара. 

 

 

Неки пензионери се жале на износ октобарског чека 

Министарства рада поручује да се сви који имају примедбе на висину примања обрате 

филијали која им исплаћује пензије 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић  

Уместо да након што је после четири године, 30. септембра, престао да важи Закон о 
привременом умањењу пензија, пензионерима буде јасно шта су добили са првим делом 
примања за октобар, за већину најстаријих настала је права збрка. Многима је и даље нејасна 
рачуница којом су се руководила министарства финансија и рада, па им је утолико теже да 
објасне износ на чеку. Питају да ли је реч о враћању на 2014., усклађивању или нечем трећем. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Пензионер Драгомир Поњавић управо се овим поводом јавио редакцији подсећајући да су се 
највиши државни званичници од маја непрекидно упињали да проценат повећања представе 
већим него што је стварно, везујући га за износе пензија из октобра 2014. а не за припадајуће 
износе основних пензија из септембра 2018. године. 

– Ситуација је сада потпуно јасна – нема повећања пензија од првог октобра 2018. године 
(износ октобарске у односу на септембарску пензију). За неумањиване пензије до 26.643,75 
динара та два износа су једнака. За умањиване пензије износ октобарске пензије једнак је 
износу припадајуће основне пензије из септембра 2018. године. Значи, повећање пензија за 
најсиромашније пензионере до 30.000 динара, које је министар финансија најавио 4. октобра 
да ће влада донети одлуку о повећању пензија до 32.285 динара, пет одсто, није реализовано. 
Табеле, које су јавно објављене у медијима, па тако и у „Политици‖, неважеће су, тврди овај 
пензионер. 

Незадовољан оним што је добио с првим делом октобарских примања је и Славољуб Јовић, 
пензионер из Београда, који се јуче јавио „Политици‖ објашњавајући да табела о процентима 
повећања Министарства финансија, објављена у свим медијима, не одговара ономе што му је 
поштар донео. 

– Моје повећање требало је да буде 9,15 одсто. Добио сам пензију већу 7,1 проценат. Закинут 
сам 1,25 одсто или 600 динара сваког месеца. За годину то је 7.000 динара. Чија је то грешка, 
пита он? 

Упитани којом рачуницом су се руководили када су усклађивали пензије, будући да има много 
незадовољних пензионера, у Министарству рада за „Политику‖ одговарају „свим пензионерима 
су повећана примања најмање пет одсто, тако да је неопходно да се незадовољни обрате 
исплатној служби у филијали, која им исплаћује пензију, ради конкретног увида у исплатни 
предмет‖. 

 Усклађивањем пензија – 2015. године 1,25 одсто, 2016. године 1,5 одсто и 2017. године пет 
одсто – усклађен је и општи бод у истом проценту, тако да је сваком новом кориснику права 
обрачун висине пензије урађен по већ усклађеном општем боду. 

Ако је корисник остварио право у јануару 2018. године, њему је висина пензије обрачуната 
множењем личног бода (који је производ личног коефицијента корисника и његовог 
пензијског стажа) са општим бодом, у коме су садржана сва претходна увећања. 

На тако обрачунату пензију примењен је Закон о привременом уређивању начина исплате 
пензија, све до октобарске пензије. Октобарска пензија исплаћена је без примене поменутог 
закона и виша је у односу на септембарску пензију, објашњава ју у Министарству рада. 

Будући да има много појединачних случајева и да ресорно министарство нема довољно 
података о сваком, па не може тачно ни да провери да ли је основана примедба корисника, у 
смислу да ли има неку административну забрану или други вид обуставе, најбоље је да се сви 
пензионери, који имају примедбе, обрате филијали која им исплаћује пензију. 
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Занатлије све траженије 

 

Од 20.633 незапослена, која су овог октобра избрисана са бироа рада, чак 17.421 особа скинута 

је с евиденције НСЗ-а јер се без оправдања није јавила, односно одазвала позиву за 

запошљавање 

Аутор: М. Р. Б.уторак 

Само у току прошлог месеца послодавци из Србије тражили су, али не засигурно и пронашли, 
194 бравара, 164 електромонтера, 117 кројача, по 61 металоглодача и столара за монтажу, по 53 
возача друмских возила и електрозаваривача, 45 аутомеханичара, 37 пекара, по 35 тесара, 
месара и касира, 27 возача виљушкара, 24 кувара, десет помоћника водоинсталатера, 14 
шивача текстила… Колико је потражња за таквим занатлијама на домаћем тржишту рада 
велика можда најбоље доказује чињеница да је овог октобра од Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) тражен само по један доктор наука индустријског инжењерства, 
специјалиста ургентне медицине, доктор природно-математичких наука, магистар 
архитектуре, инжењер електротехнике, фармацеут, професор енглеског, новинар… Ипак, на 
евиденцији се налазе и они који одбијају понуђене послове, а међу њима су и незапослени који 
заправо и не траже посао, већ су на бироу из разноразних разлога. О томе сведоче и подаци из 
најновијег статистичког билтена НСЗ-а, из којег се види да је само током прошлог месеца 
20.633 незапослена брисано с евиденције због тога што се нису придржавали законских 
обавеза, а једна од тих обавеза је да се јаве на конкурс у којем се тражи њихова струка. Од тих 
20.633 избрисана, чак 17.421 је скинут с бироа рада, јер се без оправдања није јавио, односно 
одазвао позиву организације за запошљавање. Прошлог месеца НСЗ је нотирала и 49 особа, 
које се нису јавиле послодавцу коме их је служба упутила. Због тога на крају ни нису добили 
посао. 

И пред свега тога, број незапослених у Србији, ако је веровати статистици, на рекордно је 
ниском нивоу. На крају трећег квартала на бироу рада обрело се 553.962 грађана, од којих је у 
октобру 39.621 добио статус новопријављеног. Незапосленост је смањена у свим групама 
занимања, са акцентом на она која се односе на област прерађивачке индустрије, али и у 
трговини, туризму, саобраћају, грађевинарству... О томе сведоче и подаци Републичког завода 
за статистику – највише приметан раст броја запослених од 27.646 грађана бележи се у 
прерађивачкој индустрији. У односу на исти квартал претходне године 10.065 особа више 
запослило се у производњи моторних возила и приколица, а иза ове производње по расту броју 
запослених уследила је и производња металних производа са 4.172 запослена  више него лане у 
истом периоду. Међутим, у сектору производње хемикалија и хемијских  производа приметан 
је пад броја запослених – за 418 радника, у односу на исти квартал претходне године. 

Уштеде послодавцима од 11,9 милијарди динара 

Укидање доприноса за незапосленост на терет послодавца од 0,75 одсто од 2019. донеће 
годишње уштеде послодавцима од 11,9 милијарди динара, процењује Унија послодаваца 
Србије. 

На скупштини ове уније под називом „Социјални дијалог и дигитализација‖, њен председник 
Милош Ненезић казао је да послодавцима није циљ да „спусте‖ порезе и доприносе и оставе 
државни буџет без новца, него да омогуће боље услове за рад што је, како је додао, могуће уз 
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мање дажбине, пренео је Танјуг. Ненезић је рекао и да ће се унија у наредном периоду 
фокусирати на спречавање одлива људи из Србије и преквалификацију кадрова према 
потребама послодаваца, нагласивши да ће се посебна пажња усмерити на законе и уредбе, а да 
ће акценат бити на образовању и сузбијању сиве економије, као и на дијалогу са социјалним 
партнерима. 

 

Буџет за 2019. повећаће стандард грађана 

Буџет за следећу годину биће развојни, утицаће на повећање стандарда грађана, у њему је 
одвојено знатно више новца за капиталне инвестиције него претходних година, а предвиђене 
су бројне олакшице за привреду, каже за Танјуг министар финансија Синиша Мали. 

На данашној седници Владе Србије усвојен је предлог буџета за 2019. годину и пред 
посланицима Народне скупштине наћи ће се следеће недеље. 

Приликом израде буџета, каже министар, држава је слушала привреду и њихове предлоге, а сет 
пореских закона, ресорни министар ће наредне недеље бранити пред посланицима. 

„Буџет за 2019. годину је конципиран на начин да се процес раста наше економије настави у 
будућности‖, каже Мали и наводи три основне карактеристике буџета за следећу годину. 

Прва одлика је, каже, повећање животног стандарда грађана Србије. 

„У буџету за 2019. годину је повећање свих пензија, у просеку, у односу на 2014. годину, између 
8 и 13 одсто. Никада веће пензије у Србији нису биле него што су данас и него што ће бити 2019. 
године. Ако будемо наставили да растемо на овај начин 2019. године, јавља се још простора за 
повећање пензија‖, каже Мали. 

Подсећа да је буџет скројен тако да подржи и раст плата у јавном сектору од 7 до 12 одсто. 

„То повећање креће од 1. јануара 2019. године и тај новац и те плате су такође у буџету‖. 

Од 1. јануара наредне године, подсећа, биће повећана и минимална цена рада, на више од 
27.000 динара. 

„Сви запослени у Србији ће видети ефекат реформи које су спроведене‖, поручује министар. 

Друга карактеристика буџета, објашњава, је већи износ намењен капиталним инвестицијама. 

„И то је оно на чему инсистира и Фискални савет и ММФ‖, каже Мали и наводи да је обезбеђено 
скоро 220 милијарди динара за капиталне инвестиције, мостове, тунеле... 

Истиче да када је реч о смањењу оптерећења на зараде и укидању доприноса за незапосленост 
на терет послодавца од 0,75 одсто, које ступа на снагу од 1. јануара 2019. године, да је реч „о 
историјској одлуци која се деценијама чекала‖. 
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„Деценијама се прича да ће притисак и оптерећење на зараде да се смањи. Ево, ми то радимо и 
крећемо 2019. године‖. 

Наводи да ће у Скупштини бранити заједно са законом о буџету и низ, каже, реформских 
закона, који превасходно у себи садрже пореске подстицаје за улагање у истраживање и развој, 
подстицаје који се односе на улагање у опреме и машине... 

Подсетио је и на економске резултате владе и навео да за првих девет месеци стопа раста БДП-
а износи 4,5 одсто. 

„Смањује се незапосленост у односу на 2013. када је била преко 25 одсто. Сада је стопа 
незапослености испод 12 одсто. Трећу годину за редом имамо суфицит у нашем буџету, а до 
краја године тај суфицит ће бити 0,6 одсто БДП-а, око 28 милијарди динара. Уштедели смо и 
зарадили више него што смо потрошили, 28 милијарди динара‖. 

Србија трећу годину за редом, додаје, привлачи више од 50 одсто директних страних 
инвестиција у региону. 

Јавни дуг у односу на БДП, каже, такође пада и у односу на године раније када је био скоро 80 
одсто, „данас смо већ на 56 одсто са даљом тенденцијом пада‖, подсећа ресорни министар. 

„Слушали смо привреду, компаније, које већ раде у Србији и које планирају да дођу такође у 
Србију. Дефинисали смо сет закона који ће омогућити нова запошљавања, отварање нових 
фабрика у нашој земљи‖. 

Мали каже да када се сагледа цео буџет и планови за наредну годину, „буџет за 2019. годину је 
потпуно уравнотежен‖ и садржи социјални аспект „који је везан за повећање животног 
стандарда кроз повећање пензија и плата‖, а с друге стране, истиче, има „снажан развојни део‖ 
који ће, закључује, омогућити привреди да буде конкурентнија и атрактивнија, а самим тим и 
да оствари већи раст у 2019.години. 

 

 

Ђорђевић: Нема потребе да приватни детективи проверавају да ли су 

радници лажном боловању 

Извор: Танјуг 

Сматрам да нема потребе да приватни детективи проверавају да ли су радници на правом или 

лажном боловању, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Зоран Ђорђевић. 
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Министар је упитан да потврди ту ту информацију у медијима, казао да је и он сам за то сазнао 

из медија, те да не зна ко је то пласирао и како. 

- Мислим да је Закон о раду доста прецизно дефинисао које су обавезе послодавца, како и на 

који начин може да контролише боловање тако да не бих ишао превише у машту шта се све 

може. Али, мислим да нема потребе за тим стварима - каже Ђорђевић. 

По закону деца морају да брину о старијим родитељима 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 

да је законом већ предвиђено да се деца старају о старијим родитељима, те да ће евентуалне 

промене утицати на то да се пропусти и мањкавости исправе. 

Ђорђјевић је то казао новинарима упитан да ли ће одредба породичног закона бити промењена 

да деца о старим родитељима морају да се старају. 

- И сада је у закону предвиђено да деца морају да брину о родитељима, као што и старији брину 

о деци - казао је Ђорђевић и додао да не верује да ће промене те одредбе бити радикалније. 

Каже да ће сигурно бити неких промена у закону, али да те промене не би требало нешто 

драстично да измене, већ да уреде. 

 

 

Војни синдикат: Влада прећутно одобрава правно насиље 

 
Ни након више од 15 дана од када је Војни синдикат Србије поднео притужбу Влади на грубо 
кршење закона и међународних конвенција о радничким правима и слободама од стране 
Министарства одбране, надлежни до данас ништа нису преузели, саопштио је Војни синдикат 
Србије. 
 
Пише: Данас Онлине   

Како наводе, овакав однос Владе Србије показује да она или прећутно одобрава правно насиље 
и криминално понашање у Министарству одбране, или над тим министарством апсолутно нема 
контролу. 
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Држава Србије не сме себи да дозволи луксуз да сутра даје одговоре од Брисела до Москве, 
додаје се у саопштењу, јер су у овом случају реаговале утицајне и моћне синдикалне 
институције – од братске подршке ветерана из Републике Српске, преко најмоћнијих 
синдикалних и војних организација у Европској унији „ЕПСУ― и „ЕУРОМИЛ―, до хероја СССР 
генерала Востротина.  И ако цитирамо писмо из Брисела, долазимо до закључка „да су 
институције ЕУ згрожене― понашањем чланова Владе Србије, истиче се у саопштењу. 

Из синдиката кажу да су тиме још једном добили потврду да Србија није правна држава и да 
њене највише институције не функционишу у интересу грађана већ искључиво у интересу 
бахатих појединаца који на најгрубљи начин злоупотребљавају власт. 

„Закон о раду у члану 13. и  члану 188. конвенције МОР и Европска социјална повеља, јасно 
прописују да послодавац не може да позове на одговорност представника запослених нити да 
му да отказ са рада, а у Министарству одбране су управо то учинили када су председника Војног 
синдиката Србије, најпре позвали на одговорност за у закону непостојећи дисциплински 
преступ, а потом му изрекли казну због које губи службу у војсци―, наводи се у саопштењу. 

Како истичу, овај правни преседан је пример најгрубљег кршења Уставом, међународним 
конвенцијама и законима Србије гарантованих радничких, грађанских и људских слобода, а 
Влада Србије уместо да на одговорност позове министра у чијем се ресорном министарству 
тако нешто дешава, она је прећутно дала сагласност за овај сраман чин и тако јавности 
показала да је њена политика безакоње и насиље. 

 

Где су највеће, а где најмање просечне плате у региону? 

 
Према најновијим подацима словеначког Статистичког завода, просечна месечна нето плата у 
тој земљи у августу ове године је износила 1.082 евра.  
 
Пише: Ал Јазеера Балканс 
 
Према последњим званичним статистичким подацима, највише просечне плате у региону су у 
Словенији и Хрватској, а најниже у Македонији, Србији и Босни и Херцеговини, преноси Ал 
Јазеера Балканс. 

Истовремено, то је једина плата у региону која премашује износ од 1.000 евра. 

После Словеније, следи Хрватска, још једна чланица Европске уније из региона, у којој је у 
августу ове године просечна плата износила 6.264 куне, односно 843 евра. Према истраживању 
објављеном у јулу, просечна плата за радна места за које је потребно факултетско образовање у 
Хрватској је била 1.130 евра, док је за радна места за које је потребна виша стручна спрема, 
средњошколско и ниже образовање била знатно мања. 

Подаци Државног завода за статистику Хрватске су показали да је просечна месечна исплаћена 
нето плата по запосленом за август износила 843 евра, што је номинално и реално више 0,9 
посто у односу на јул 2018. године. 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/najvece-plate-u-sloveniji-najmanje-u-makedoniji-i-srbiji
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/najvece-plate-u-sloveniji-najmanje-u-makedoniji-i-srbiji
https://www.danas.rs/svet/kolike-su-prosecne-plate-u-hrvatskoj/
https://www.danas.rs/svet/kolike-su-prosecne-plate-u-hrvatskoj/
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Следи Црна Гора, у којој је, према последњим подацима Монстата, просечна зарада без пореза 
и доприноса у септембру износила 512 евра, што је 0,2 посто више него у августу. 

У Македонији испод 400 евра 

Најниже просечне плате у региону су забележене у Македонији, Србији и Босни и 
Херцеговини. 

Према подацима Агенције за статистику Босне и Херцеговине, просечна месечна исплаћена 
нето плата по запосленом за септембар 2018. године износила је 877 КМ, односно 448 евра, што 
показује номиналан раст 1,7 посто у односу на децембар 2017. године. 

Према подацима Републичког завода за статистику Србије, просечна зарада без пореза и 
доприноса (нето) обрачуната за август 2018. године износила је 49.773 динара, односно 421 
евро. 

Најновији статистички подаци Завода за статистику Македоније су показали да је просечна 
плата у тој земљи у августу ове године износила 24.210 денара, односно 393 евра. 

 

За плате 19 милијарди више у 2019. 

 
У буџету за 2019. годину држава је планирала 19 милијарди више за плате запослених у јавном 
сектору, док се не виде посебна издвајања за пензије, пише „Блиц―.  
 
Пише: ФоНет 
 
Овај лист наводи да се према бројкама озбиљно рачуна на ефекте бољег пуњења Фонда ПИО по 
основу повећања броја запослених и веће уплате доприноса. У нацрту буџета за наредну 
годину, у који је „Блиц― имао увод, Влада Србије определила је за плате у јавном сектору 228 
милијарди динара, наспрам овогодишњих 209 милијарди и тако масу зарада ускладила са 
најављеним повећањем од седам до 12 одсто. 

Буџетски додатак за редовну исплату ПИО фонду у 2019. години биће 181,4 милијарде динара, 
наспрам 185,8 милијарди ове године. Приходи буџета планирани су на 1.246 милијарди 
динара, а расходи на 1.269 милијарди динара, па је предвиђени дефицит 23 милијарде динара. 

 

Удружење синдиката пензионера Србије тражи оставку Ђорђевића 
 
Удружење синдиката пензионера Србије затражило је данас оставку министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, као и смену директорке 
Републичког фонда пензионог и инвалидског осигурања Драгане Калиновић.  
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Пише: ФоНет 
 
Повод за оставку Ђорђевића је његова изјаве да ће судски, спорови које су пензионери 
покренули ради накнаде штете због неуставног смањења пензија, бити решавати у корист 
фонда ПИО . 

Синдикат пензионера Србије упозорава да је у питању још једна од бројних манипулација 
Ђорђевића и покушај да се пензионери спрече и обесхрабре да судским путем наплате штету 
коју су претрпели. 

Применом неуставног Закона о умањењу пензија, скоро 700.000 пензионера у Србији 
претрпело је материјалну штету која се, зависно од њихових пензија, креће од 2.000 до 6.000 
евра. 

Незаконитом раду фонда ПИО и директорке Драгане Калиновић „кумовало је― и мишљење 
Министарства којим се Фонд охрабрује да поступа противзаконито и да не доноси нова решења 
о умањењу пензија са образложењем да би то било неекономично и да би условило 700.000 
жалби, а затим и тужбе уколико би жалбе биле одбијене, додаје се у саопштењу. 

Смењен Дејан Савић са места управника Народног позоришта, постављена редитељка Ивана 

Вујић 

 

Глумци Народног позоришта захвални влади што је разумела њихове 
захтеве 

  

Захвални смо Влади Србије што је разумела наше захтеве. 
 
Пише: А. Ћ. 
 
Радосни што на место в. д. управника Народног позоришта долази Ивана Вујић, особа из 
театра с којом смо увек имали добру комуникацију и верујем да ћемо је имати и даље – казао је 
за Данас глумац Хаџи Ненад Маричић у име Синглуса, синдиката драмских уметника 
националног театра. 

Дејана Савића Влада Србије сменила је данас с места управника Народног позоришта и на 
његово место поставила редитељку Ивану Вујић. То је, могло би се рећи, епилог једномесечне 
кризе у националном театру, после смене Жељка Хубача, директора Драме Народног 
позоришта, што је иницирало да већина глумачког ансамбла затражи смену Дејана Савића и 
открије јавности наталожене проблеме у кући. 

Подсећамо, чланови Синдиката Драме народног позоришта (СИНГЛУС) најавили су штрајк за 
22. новембар, Дан националног театра и то у 150. години његовог постојања, уколико до тада 
Дејан Савић не поднесе оставку или не буде смењен. То је учињено јуче на седници Владе, а 
глумац Хаџи Ненад Маричић поручује да ће се глумци од сутра у подне па до зоре славити 150. 
годишњицу Народног позоришта. 

https://www.danas.rs/kultura/vlada-razresila-direktora-narodnog-pozorista-dejana-savica/
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– За председништво синдиката Синглус ово је први корак ка темељитој систематизацији у раду 
и исправном пословању у позоришту — закључио је Хаџи Ненад Маричић у име Синглуса за 
Данас. 

 

 
Отпуштања у Телекому Србија ће бити, само је питање када 

 
Аутор/извор: СЕЕбиз / Н1 инфо  
 
БЕОГРАД - Према незваничном Споразуму између руководства и синдиката, у који је Н1 имала 

увид, компанија Телеком Србија, припрема се да отпусти 1.800 радника. Директор Телекома, 

Предраг Ћулибрк, није желео ни да потврди, ни да демантује ту информацију. 

Аналитичари упозоравају да би отпуштање тако великог броја радника могло да наруши 

структуру запослених у тој телекомуникационој компанији, у којој су стручњаци најважнији 

кадар. 

У наводном предлогу пословодства Телекома Србија, написаном почетком новембра, за 

Споразум који би требало да се постигне са два репрезентативна синдиката, се наводи да ће 

са Новом годином та компанија почети са отпуштањима радника. 

Телевизија Н1 незванично је добила овај документ, који је без печата и потписа, али компанија 

Телеком Србија није демантована веродостојност написаног. 

"Планирано је да оптимизацијом пословних процеса кроз усклађивање персоналне структуре 

буде обухваћено 1.800 запослених...према следећој динамици: 1.000 запослених, у периоду 

јануар - фебруар 2019. и 800 запослених у периоду септембар - октобар 2019", наводи се у 

уговору. 

У једном од два репрезентативна синдиката у Телекому наводе да су преговори у току и да још 

ништа није завршено, а да док трају преговори - изјаве медијима не желе да дају. 

Директор Телекома, Предраг Ћулибрк, који је присуствовао отварању телекомуникационог 

форума "Телфор 2018", није хтео нити да потврди нити да демантује да ће до отпуштања 

запослених доћи. Питања Н1 остала су без конкретног одговора. 

И ПР служби смо се обратили. Саопштили су да се ради на Споразуму, али да ће одлазак 

запослених бити процес дуг 15 година. Стручњаци сматрају да Телекому није потребно 

смањење броја запослених и упозоравају да стручни кадар, уколико до тога дође, не би смео да 

буде "пуштен низ воду". 

"Број запослених отприлике одговара тржишту односно броју корисника које Телеком има и 

бринем се да уколико било таквих отпуштања, квалитет услуга Телекома може да деградира. 

Телеком већ има проблем што су плате за стручњаке ниже него у другим фирмама, а ако почну 

да се уносе такве нестабилности, лоша атмосфера то може утицати на то да Телеком има још 

http://rs.n1info.com/a437437/Biznis/Telekom-kupuje-firme-a-otpusta-radnike.html
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више проблема да нађе добре стручњаке", каже Александра Смиљанић, бивша министарка 

за телекомуникације. 

А вести о могућим отпуштањима стижу тек неколико недеља након што је Телеком Србија - 

чији је већински акционар држава - купила кабловског оператера "Коперникус Тецхнологy" за 

око 200 милиона евра. Објашњење за тај пословни потез Телекома било је да је то статешки 

потез који доноси бољу будућност и већу вредност компанији. 

 

 


