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Принудна наплата може до пола плате 
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ  
 

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу, према предлогу Радне групе, доносе 
олакшице за дужнике. Заплењене некретнине продаваће се онлајн. Нижи 
трошкови поступка 
ИЗВРШИТЕЉИ би убудуће могли принудно, са рачуна, да наплаћују максимално до половине 
уместо садашњих највише две трећине плате или пензије. Ово је једно од решења које нуди 
Радна група Министарства правде, задужена за измене Закона о извршењу и обезбеђењу. 
 
- Радна група, имајући у виду да одређени, не тако мали број дужника, којима се због дуга 
узимају две трећине зараде, нису у могућности да обезбеде себи минимум егзистенције, 
разматра могућност да се цензус помери са две трећине на половину примања - кажу за 
"Новости" у Министарству правде. 
 
Велика новина је и успостављање платформе за е-Аукцију. То значи да ће све продаје 
непокретности које спроводи јавни извршитељ бити организоване онлајн. 
- Увођење оваквог начина продаје непокретне имовине дужника води транспарентнијем 
поступку, смањењу могућности злоупотребе, као и правичнијем поступку продаје 
непокретности - кажу у овом ресору. 
КАЗНЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИИЗВРШИТЕЉИ су дали немерљив допринос скраћењу 
трајања извршног поступка, истичу у Министарству правде: - Када је у питању контрола 
њиховог рада, њу континуирано врше Комора јавних извршитеља и Министарство, а све 
утврђене неправилности се санкционишу дисциплинском мером или разрешењем. 
Упоредо са изменама закона, које усваја Народна скупштина, Министарство разматра и 
могућност измена тарифа које усваја министар правде. У плану је смањење трошкова извршног 
поступка, као и накнаде извршитеља у случајевима где је уложен минимални рад. На пример, 
када је, захваљујући систему који јавни извршитељи користе и повезаношћу са Народном 
банком, извршитељима потребно само неколико "кликова мишем" како би поставили 
административну забрану на примања дужника. У Министарству сматрају да је то радња чија 
наплата није неопходна. 
Ово ће, иначе, бити друга измена поменутог закона, који је, како подсећају у ресору правде, 
допринео да се до сада реши више од 1,3 милиона старих предмета. Извршитељи су, додају, 
преузели у великој мери надлежности од судова у поступку извршења како би сам поступак 
постао ефикаснији, а на хиљаде грађана, који су годинама чекали на извршење правноснажне 
пресуде, дошло је до правде. Уједно, једна од највећих замерки ЕУ, када је ефикасност српског 
правосуђа у питању, управо је била трајање извршног поступка. 
У намери да Закон о извршењу додатно унапреди, Министарство је у мају ове године 
формирало Радну групу, која ће урадити нове измене прописа с циљем да буду отклоњене све 
уочене нејасноће у примени и да се унапреди постојећи систем. 
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Мали: Више новца за плате, пензије и капитална улагања 
Бета  
 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је у среду да је буџет за 2019. годину 
усмерен на повећање стандарда грађана и капиталних инвестицаја, али и на 
пружање додатних олакшица привреди 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је у среду да је буџет за 2019. годину усмерен на 
повећање стандарда грађана и капиталних инвестицаја, али и на пружање додатних олакшица 
привреди. 
Буџетом за наредну годину планирани приходи су 1.246,2 милијарди, а расходи 1.269 
милијарди динара. 
"Овај буџет је резултат и натавак реформи из 2014. године, да убразмо раст наше економије и 
да побољшамо и повећамо животни стандард наших грађана", казао је Мали за РТС. 
Према његовим речима, грађане очекује виши животни стандард јер ће имати "никад веће 
пензије и плате". Објаснио је да је предвиђено повећање пензија за осам до 13 одсто, као и 
плата у јавном сектору од 1. јануара 2019. од седам до 12 одсто. 
Додао је и да се зависно од остварених економских резултата, може очекивати даљи раст 
пензија и плата. 
Мали је казао и да ће се од 1. јануара повећати минимална цена рада 8,6 одсто, што значи да ће 
минималац бити око 27.000 динара. 
То је велика порука и сигнал да су реформе дале свој резултат и грађани ће у 2019. видети 
ефекат тих реформи, навео је Мали. 
Он је казао да је за капиталане инвестиције опредељено 220 милијарди динара, што је учешће у 
буџету око четири одсто. ;На констатацију да је идеално седам одсто издвајања из буџета за 
капиталне инвестиције, Мали је одговорио да треба ићи "полако ка горе" и нагласио да је то 
снажан допринос стопи раста привреде. 
Он је казао да је у текућој години реализовано "никад више" капиталних инвестиција. Додао је 
да ће оба крака Кордора 10 бити завршена по плану до краја 2018. године. 
Упитан да ли ће у 2019. бити смањена нека социјална давања, с обзиром да је смањен буџет за 
Министарство рада и социјалне политике, Мали је одговорио да су социјална давања већа, јер 
су "средстава прерасподељена између два или три министарства". 
Говорећи о подршци привреди, он је казао да је превиђено да се укину накнаде за порез на 
незапослене за 0,75 одсто, што значи да ће на терет буџета пасти 12 милијарди динара 
годишње. 
Мали је казао да је у првих девет месеци ове године остварен раст од 4,5 одсто БДП-а, што 
према његовим речима, сврстава економију Србије међу пет најбрже растућих у Европи. 
Додао је и да је стопа незапослености износи 12 одсто, а да јавни дуг чини 56 одсто бруто 
друштвеног производа. 
Мали је најавио да следеће седмице иде пред посланике а осим буџета образлагаће још 27 
закона, међу којима су и закони који садрже пореске подстицаје и који треба да омогуће 
напредовање на Дуинг бизинс листи. 
"Иако смо пали, ми смо и даље међу топ 50 земаља на Дуинг бизнис листи и када сте у финишу 
трке, међу 50, онда је све теже", казао је Мали. 
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РАДНИЦИ ПРЕВАРЕНИ У СЛОВАЧКОЈ: Без плате чекају на повратак 
Ј. Ж. С.   
 

Педесетак радника из Србије преварено у Словачкој фабрици у Трнави. Агенција 
која је ангажовала радну снагу затворена пре седам дана 
ОКО 50 радника из Србије, који су без претходно потписаног уговора о раду у нашој земљи 
отишли на рад у словачки град Трнава, остали су без посла и плата. Они су у Словачку 
отпутовали преко тамошње агенција "Раскен", која их је директно ангажовала и, према 
њиховим информацијама, затворена је већ седам дана. 
 
Радници процењују да је преко поменуте агенције у Словачкој ангажовано око 500 грађана из 
Србије. Они не наводе да ли су се обратили некој од државних институција наше земље, али и 
Словачке. 
Један од радника, Н. Д., каже за "Новости" да је до сада радио у фабрици "Фремаћ" у Словачкој, 
на производњи пластичних делова за аутомобиле и камионе. 
 
- Речено нам је да не идемо у фабрику, остали смо без евра у џепу, хране нам понестаје, 
нервозни смо, препуштени сами себи - каже он. - Посетио нас је наш човек који је био запослен 
у агенцији и рекао да је био са амбасадором Србије у Братислави и да су представници агенције 
обећали да ће исплата бити од 2. децембра. Обавештени смо да нам је смештај плаћен до 30. 
новембра и након тога смо на улици. Организоваће бесплатан превоз до Београда или Новог 
Сада, али одлазимо без пара. 
Он тврди да је у агенцију 14. новембра упала тржишна инспекција, вероватно због неплаћеног 
пореза, власници су задржани у притвору 48 часова, па затим 72 часа, барем су такве 
информације стигле до радника. 
У фабрици у којој је он радио има око 50 запослених из Србије, који су из Новог Сада 
аутобусима отишли на рад у Словачку. 
 
Н. Д. објашњава да протеклог петка радници нису могли да узму аконтацију, која се иначе 
исплаћује на крају сваке радне недеље, у износу од 50 евра и да би по "уговору" требало да 
добију плату, али сумњају да ће се то десити, јер агенција не ради. 
РАДИ 6.800 НАШИХ ЉУДИ 
У МИНИСТАРСТВУ за рад и Министарству спољних послова Србије проверавају цео случај и 
прикупљају информације. 
Према подацима надлежних у Словачкој, највише радника у ту земљу долази из Румуније и 
Србије. Само у фабрикама те земље ради 6.800 наших грађана, од којих већина нема дозволу за 
рад. 
 

 
 

РАДНИЦИ ГИНУ ЗБОГ АЛКОХОЛА Родић: Већи промет пива на 
градилиштима него у кафићима! 
 
Ове године широм Србије страдало је више од 30 радника, највише у Београду где је запослена 
и највећа грађевинска оператива. Неки узроци трагедија су обелодањени, неки нису, али је 
изјава Горана Родића, потпредседника Грађевинске коморе Србије, шокирала јавност. 
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Осим многих дивљих градилишта на којима се не поштују ни минималне мере безбедности, он 
је указао на још један велики проблем. 
- Алкохол никако не сме да се уноси на градилиште. Огроман број несрећа се догодио баш зато 
што су радници били под дејством алкохола - рекао је Родић гостујући на ТВ Прва. 
 

 
 

Мањак социјалних радника угрожава многа дечја права 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
У извештају заштитника грађана упозорава се да бројне правосудне одлуке не могу 
да се изврше јер у неким центрима за социјални рад нема довољно запослених 
 
Готово половина деце у Србији прима неку врсту социјалне помоћи, а такозване мере штедње и 
забрана запошљавања професионалаца довеле су до тога да су угрожена бројна дечја права. У 
домовима здравља широм наше земље у овом тренутку недостаје чак 250 педијатара, а развојна 
саветовалишта има свега 36 од 159 општина у Србији, саветовалишта за младе раде само у 40 
домова здравља од 151, колико их има, а многе правосудне судске одлуке не могу се извршити 
јер у неким центрима за социјални рад нема психолога. 
Ово су само неки од закључака у „Посебном извештају заштитника грађана о стању права 
детета у Србији”, који је представљен јавности, а како је на конференцији за новинаре истакла 
Гордана Стевановић, заменица омбудсмана за права детета, надлежним институцијама 
упућено је чак хиљаду препорука за унапређење права деце како би се ови проблеми отклонили 
или барем ублажили. – Заштитник грађана већ годинама упозорава да постоји мањак 
професионалаца у установама где бораве деца. Илустративни доказ те тезе јесу центри за 
социјални рад, у којима је број стручних сарадника већ дуже време исти или мањи, а број 
случајева којима се баве драматично расте. Тако је у Градском центру за социјални рад у 
Београду број пријављених случајева насиља 2015. године био 4.443, а 2017. године скоро 
дуплиран – 8.693. Више од трећине ових случајева односи се на насиље над децом, а у неким 
одељењима Градског центра за социјални рад један водитељ случаја ради са чак сто случајева 
насиља – истакла је Гордана Стевановић. 
Пошто центрима за социјални рад недостају психолози и други стручни радници, често се 
дешава да не могу да се испоштују бројне судске одлуке, као што је виђање другог родитеља 
након развода. Иако родитељски однос не престаје након развода брака, на адресу заштитника 
грађана стигао је велики број притужби које се односе на неизвршавање правоснажних пресуда 
о вршењу родитељског права, одржавању личних односа са родитељем са којим дете не живи и 
предаји детета. Прецизније речено, свака осма притужба која је прошле године упућена 
заштитнику грађана за права детета односи се на кршење права детета на одржавање личних 
односа са родитељем са којим не живи. 
– Број сиромашне деце у Србији расте из године у годину, а у 2017. је чак четвртина деце била у 
ризику од сиромаштва. У укупном броју деце која се налазе на евиденцији центара за 
социјални рад највише је материјално угрожених малишана. Због беде и немаштине, свако 
десето дете у Србији укључено је у дечји рад, а радна злоупотреба деце присутнија је у сеоским 
и сиромашним срединама. Чак три одсто деце у нашој земљи ради у условима опасним по 
живот, односно на улици, чиме себе ставља у ризик да постане жртва трговаца људима и 
сексуалне експлоатације. Нажалост, ретко се дешава да школа обавести градски центар за 
социјални рад да дете не долази на наставу, да време проводи на улици у прошњи или да 

http://www.politika.rs/
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„ради” на прометним градским саобраћајницама – нагласила је заменица заштитника грађана 
за права детета. 
У посебно тешкој ситуацији налазе се ромска деца – статистика говори да свега пет одсто 
ромских ученика заврши средњу школу, а до факултетске дипломе стигне свега 0,7 одсто Рома. 
Иако су у општој популацији заступљени са три одсто, Роми чине чак трећину ученика у 
специјалним школама. Чак 17 одсто ромских девојчица ступи у брак пре 15. године, а половина 
њих уда се пре пунолетства. Стопа рађања код ромских адолесценткиња седам пута је већа него 
у општој популацији. 
– Заштита деце од насиља и даље је препуна парадокса, па су казне за насиље над децом блаже 
ако је то насиље учињено над децом старијом од 14 година него над млађом децом, а за 
недозвољене полне радње могуће је изрећи и новчане казне. И даље се дешава да дете које је 
жртва насиља прође кроз тортуру од стране система – мени је у живом памћењу остала 
девојчица која је била жртва сексуалног насиља и коју су чак седам пута испитивали различити 
правосудни чиновници. Након седмог сведочења закључили су да њен исказ није аутентичан, 
јер девојчица показује одсуство емоција када прича о том насиљу – рекла је Гордана 
Стевановић. 
У извештају заштитника грађана упозорава се и да је вршњачко насиље широко 
распрострањено у школском окружењу – подаци говоре да је чак 44 одсто ђака доживело 
насиље, а дечаци су чешћи починиоци насиља. Деца су изложена насиљу и у дигиталном 
простору – скоро две трећине ученика основних школа и 84 одсто ђака средњих школа било је 
изложено барем једној непријатној епизоди на интернету. 
 

Мучна оставинска расправа шабачке „Зорке” 
Аутор: Мирољуб Мијушковић 

 
 
Град Шабац хитно тражи да наплати 239 милиона динара од преостале имовине 
некадашњег хемијског гиганта 
 
Шабац – Ко ће ударити последњи ексер у „ковчег” одавно мртвог „Зорка холдинга”, компаније 
која је обједињавала преко двадесет фабрика и зависних друштава бившег хемијског гиганта, 
расправљано је јуче на хитно сазваној седници Скупштине града Шапца. Градска власт, 
предвођена странком Заједно за Србију (ЗЗС), материјал за седницу, заказану за девет часова, 
одборницима је уручила претходне ноћи. Владајућа коалиција је овим потезом, како је 
наведено у образложењу, покушала да спречи штетне последице продаје преостале имовине 
„Зорка холдинга”, коју је стечајни управник заказао за 29. новембар ове године. 
У стечају, који се води пред Привредним судом у Ваљеву, град Шабац потражује 239 милиона 
динара, које је 2010. године пренео „Зорка холдингу” за исплату заосталих радничких плата. 
Тада је запосленима у неприватизованим фабрикама система – од њих 3.225 за модел који је 
предложило тадашње Министарство економије изјаснило се 2.311 – понуђено да своја 
потраживања наплате од 10 до 30 посто укупног дуга. Они који нису прихватили понуду, иза 
које је стала градска власт, остало је да кроз стечај поделе судбину транзиције. 
Да би исплатио раднике „Зорке”, град Шабац је подигао кредит који је обезбедио хипотеком 
над некретнинама у власништву „Зорке холдинга”: управном зградом од 3.331 (нето) квадрат, 
зградом Ђачког интерната од 1.142 квадрата, пословним простором у Поп Лукиној улици у 
Шапцу од 289 квадрата и пословним простором у Булевару деспота Стефана у Београду од 388 
квадрата. Сва ова имовина ушла је у стечајну масу, у поступку, који је отворен пре пет година. 
Када је стечајни управник, Јасмина Марјановић, 29. октобра ове године јавно огласила продају, 
град је поднео предлог за одређивање привремене мере којом се забрањује њена продаја. 

http://www.politika.rs/scc/autor/943/Miroljub-Mijuskovic
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– Никакав разлог за хитну седницу Скупштине града није постојао, јер је усвојена тражена 
привремена мера, која је 16. новембра отпремљена из суда, три дана пре него што је седница 
заказана. У међувремену је и стечајни управник у штампаним медијима огласио да се отказује 
продаја „Зорка холдинга”. Чему ујдурма да се одборници сакупљају у свега десет-дванаест сати? 
Шта гори? Тешко је поверовати да градска власт није била обавештена о одлукама вредним два 
милиона евра, јер се толико ребалансом буџета опредељује за учешће града на непостојећој 
продаји. Пре ће бити да треба брзо закрпити неке рупе у шупљем шабачком буџету – каже шеф 
одборничке групе СНС др Александар Пајић. 
Градоначелник Небојша Зеленовић, лидер странке ЗЗС, рекао је да га „закон обавезује да 
домаћински брине о имовини града”. Градска управа је, према његовим речима, још 18. августа 
2015. године стечајном судији поднела захтев за укидање мере забране намирења у извршном 
поступку. Тиме би се, по њему, обезбедило намирење града у већем обиму, али о поднетом 
захтеву до данас није правоснажно одлучено. Град би у извршном поступку (продаја имовине 
под хипотеком мимо стечаја), као „поверилац имао законске механизме да доноси одлуке у 
циљу заштите својих права”. 
– И трошкови награде, за успешну продају, који припадају јавном извршитељу, значајно су 
мањи од награде која припада стечајном управнику – нагласио је Зеленовић. Подржао га је 
шеф одборничке групе владајуће коалиције, адвокат Живојин Вулетић, који је додао да сви 
знамо да су стечајни управници и извршитељи најбогатији у овој земљи. 
– Ако ова градска власт тврди да је одговорна, а није, зашто је узимала кредит од два милиона 
евра, који сада не зна како да наплати? Да не заваравамо јавност, реч је о истим политичким 
опцијама и готово истим људима који су на власти у Шапцу пуних 18 година. Зашто су дате 
паре само „Зорка холдингу”, а не и другим привредним колективима у граду? Зашто су људи 
обештећени са само 10 или 30 одсто, па су морали да се жале Стразбуру. Добили су 
правоснажне пресуде да су им ускраћена грађанска права, али новац нису видели – нагласио је 
одборник опозиције Негован Станарчић. 
Дугови „Зорка холдинга”, од којих град Шабац потражује 239 милиона динара и тражи да суд 
дозволи „изузетак” и да се први наплати (кроз извршење хипотеке), износе око 550 милиона 
динара. У првом реду су још потраживања радника до годину дана од 618.000 динара, а потом 
следе пореске обавезе од преко милион динара и други комерцијални повериоци, међу којима 
су и бивши радници који нису прихватили да будзашто дају своје заостале зараде – од укупно 
309 милиона динара. 
Сва преостала имовина „Зорка холдинга”, која се судећи по стању управне зграде налази у 
јадном стању, била је (у међувремену повученим огласом) понуђена по почетној цени од укупно 
92 милиона динара, што је половина њене процењене вредности. Неко ће, сигурно, а можда и 
сви у ланцу поверилаца, њеном продајом, без обзира да ли ће бити из стечаја или у поступку 
извршења, остати и те како кратких рукава. 
 

Директор „Крушика” на челу „Застава оружја” 
Аутор: Б.К.  
 
Крагујевац – Младен Петковић, досадашњи директор ваљевског „Крушика”, одлуком 
Надзорног одбора „Застава оружја” именован је за директора ове крагујевачке војне фабрике 
коју је у претходне четири године водио пуковник у пензији Милојко Брзаковић. 
У разговору за „Политику”, Брзаковић је навео да се из трке за нови директорски мандат 
повукао због недовољно добре сарадње са Надзорним одбором „Застава оружја”. Он је 
демантовао и наводе синдиката који га је оптужио за увећање дугова, лош третман радника и 
раскид уговора о пласману ловачког и спортског оружја на тржиште САД. 
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Према Брзаковићем речима, „Застава оружје” је од његовог доласка у фабрику смањила дугове, 
повећала производњу и склопила нови, бољи уговор о испоруци ловачког и спортског оружја 
купцима у Америци. Што се положаја радника тиче, Брзаковић је навео да просечна плата 
крагујевачких оружара у овом тренутку износи 52. 500 динара, што је за око 50 евра више него 
крајем 2014, када је именован за директора „Застава оружја”. 
 

 
Стефан Вановербеке, генерални менаџер компаније ИКЕА за Југоисточну Европу 

ИКЕА отпушта двадесетак радника у Србији, али планира нова 
запошљавања 
Пише: М. Н. Стефановић 

 
 
Српска Икеа која је почела да ради прошле године, данас је најавила да ће 23 
радника добити отказе. 
Према првим информацијама, на удару ће бити средњи слојеви запослених, док ће радници у 
продајним објектима бити изузети из тих мера. Званичници компаније тврде да је то део 
„пројекта трансформације и измењеног концепта продаје“ који ће у наредних неколико година 
омогућити отварање нових радних места. У разговору за Данас, Стефан Виновербеке, 
генерални менаџер Икее за Југоисточну Европу, односно Украјину, Румунију, БиХ, Хрватску у 
Србију, објашњава због чега Икеа после деценија рада по систему који је поставио оснивач, 
сада мења глобалну стратегију. 
– Икеа мења стратегију јер се свет око нас мења брзином коју никада до сада нисмо видели. 
Сектор малопродаје је прошао кроз велике промене, наши купци све више користе дигиталне 
технологије, њихове потребе и очекивања су данас значајно другачији него некад. Данас они 
углавном живе у урбаним центрима, не поседују аутомобиле и немају увек довољно времена до 
дођу у наше робне куће, које су углавном лоциране изван градског језгра. Ово су разлози зашто 
се Икеа мења на глобалном нивоу. Овде у Србији и региону југоисточне Европе ћемо 
успоставити нове такозване додирне тачке с купцима, какви су пунктови за преузимање 
производа или мање продавнице у градским центрима, а у исто време ћемо значајно развити 
наше дигиталне сервисе и наставити са инвестицијама у овом региону. 
* Које ће категорије запослених у Србији и глобално бити обухваћене 
трансформацијом? 
Утицај је различит у зависности о којој је пословној јединици реч, али у овој фази примарно ће 
бити обухваћена одељења за људске ресурсе, некретнине и пословни развој, као и логистика. 
Како будемо настављали с процесом трансформације, тако ћемо анализирати и друге делове 
организације, али је важно напоменути да ћемо у наредне две године, како на глобалу тако и у 
нашем региону, имати више запослених него данас. У региону се тренутно фокусирамо на 
функције у нашој регионалној канцеларији Икеа Југоисточна Европа, са седиштем у Београду, 
која пружа подршку пословању у Србији, Хрватској, Словенији, Румунији и Украјини. До краја 
трансформације у Србији и у региону отворићемо 706 нових радних места кроз отварање нових 
робних кућа, пунктова за преузимање робе и дигиталних услуга. У исто време 23 радна места ће 
бити вишак у централној канцеларији, док ће утицај на робне куће бити минималан. 
Настављамо разговоре с нашим запосленима о томе како да заједно спроведемо промене, а у 
складу с нашим вредностима и тако да сваки запослени добије потребну подршку. 
* Да ли ће новим радним местима бити ојачан сектор онлајн продаје и колико 
се ту рачуна на кадрове из Србије? 
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Апсолутно, желимо да након завршене трансформације наши потрошачи могу да, рецимо, 
претраже, пронађу, изаберу и купе производ у року од пет минута. Због тога је наш приоритет 
да у потпуности искористимо електронску трговину и више се концентришемо на радна места 
која пружају додатну вредност нашим данашњим и будућим купцима. Посебно ћемо настојати 
да привучемо и изградимо снажније компетенце у областима дигиталних технологија, анализе 
података и персонализације. Седиште наше регионалне канцеларије налази се у Београду и 
природно је да због тога рачунамо да локалне стручњаке када будемо тражили нове вештине. 
* По којим условима садашњи запослени одлазе из Икее? 
Фокусирани смо да задржимо што је више могуће талената у оквиру компаније Икеа. Из тог 
разлога ћемо пружати подршку нашим запосленима да пронађу следећу прилику унутар 
компаније, овде или у иностранству. За оне који не пронађу нову шансу у компанији ИКЕА, 
обезбедићемо отпремнину која ће ићи изнад законског минимума и бити заснована на 
принципу интерне једнакости. Ми ћемо на крају овог процеса заправо имати више радних 
места у југоисточној Европи него што их имамо данас. 
* Колико сте задовољни резултатима пословања у Србији? 
Веома смо задовољни резултатима у Србији и примећујемо доста позитивних трендова. На 
српском тржишту производа за опремање дома имамо највећи удео у односу на друге земље у 
региону, а оно је истовремено од нашег доласка прошле године порасло за 14 процената. 
Недавно смо одлучили да покренемо нови инвестициони циклус у Србији с Београдским 
трговачким центром који ће се налазити непосредно до наше робне куће. Инвестиција је 
вредна око 50 милиона евра и створиће 400 нових радних места. Овај корак, чини ми се, јасно 
демонстрира нашу снажну посвећеност Србији, као и жељу да даље унапређујемо своје 
пословање и допринесемо локалном економском напретку. 
* Шта је главна карактеристике новог приступа тржишту? 
Желимо да ИКЕА буде приступачна, доступна и да послује у складу с принципима одрживог 
развоја. Када кажем доступна, мислим на дигиталне канале продаје, флексибилне услуге као и 
могућност отварања радњи у градским центрима. Нећемо имати једно решење за сва тржишта, 
него се прилагођавамо специфичним потребама наших купаца у региону југоисточне Европе. 
Наше робне куће ће се трансформисати у изложбене просторе. Робне куће ће такође постати 
снажна карика доставне мреже тако да ће, на пример, купац моћи да наручи кауч ујутру и да га 
преузме већ истог поподнева. 
Икеа укида 7.500 радних места 
Шведска компанија за опремање дома Икеа саопштила је да укида 7.500 радних 
места широм света у оквиру нове стратегије отварања више радњи у центру града 
и усмеравања на интернет куповину. Икеа је навела да ће овим смањењем радне 
снаге моћи да се усредсреди на своју платформу електронске трговине, да би боље 
одговорила потребама својих купаца и била згоднија и јефтинија за много више 
људи. 
Компанија уводи нову стратегију отварања радњи у градским центрима, који би били додатак 
уз веће робне куће у предграђима. Тако ће отворити продавнице у центрима 30 већих градова 
да диверсификује своју понуду. 
„Увиђамо да се малопродајна сцена трасформише у размерама и брзином коју до сада нисмо 
видели и Икеа треба да инвестира у развој пословања да би одговорила на потребе (потрошача) 
на бољи и нови начин“, рекао је данас Јеспер Бродин, генерални директор Ингка Групе, 
највеће малопродаје у оквиру Икеа система. 
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Шта је то што им највише смета у Србији 

Који су прави разлози за одлазак младих стручњака из земље? 
Пише: Марјана М. Стевановић 

 
 
Наспрам уверењу да је одлив мозгова подстакнут ниским платама и лошим 
условима рада, приче младих интелектуалаца указују на дубље проблеме и сасвим 
другачије мотиве због којих напуштају Србију. 
     
Оно што највише треба да забрине јесте континуирани губитак људи из подручја здравства, 
које нам је најпотребније, а одакле годишње, према подацима Лекарске коморе Србије, у 
иностранство оде више од 800 лекара. 
Са нама су своја искуства поделиле младе докторке Јована Милић и Милица Ђорић, које су 
после неког времена рада и волонтирања у Србији отишле у земље ЕУ, али не „трбухом за 
крухом“ и зарад комфорнијег живота, како се то најчешће представља у медијима. Разочаране 
начином на који се о овом проблему расправља у Србији, истичу да се суштински разлози за 
миграције прећуткују – нема помена о бесконачном волонтирању, игнорисању потенцијала 
младих, сујети и нетрпељивости старијих колега, непотизму, страначком запошљавању, а 
посебно чињеници да Србија апсолутно нема никакав план за младе, нити како да реформише 
здравство или подстакне научна истраживања. 
– Стиче се утисак да смо ми сви отишли само „трбухом за крухом“ јер бисмо желели више пара, 
јер смо постали халапљиви, или смо нека врста страних плаћеника која је одустала да се бори 
за отаџбину. Мислим да је то малициозно, а да практично сви у чијој је надлежности овај 
проблем негирају главне разлоге одласка лекара – каже Јована Милић, која тек девет месеци 
живи и ради у Италији и још увек се, како додаје, суочава са изазовима миграције и 
прилагођавања на нове услове живота и рада, али се у Србију не би вратила „ни за двоструко 
већи новац од оног који тренутно примам“. Како објашњава, сиромаштво и недостатак пара 
није узрок скоро ниједног већег проблема у Србији, „него последица“. 
– Пре одласка у Италију имала сам посао и плату ми је била око 500 евра и успевала сам с тим 
новцем да платим кирију, рачуне, друге издатке, да се забавим… Међутим, проблем је био што 
сам дуго истовремено волонтирала на Клиници за инфективне болести, свесна да се нећу 
запослити у наредне две-три године, и радила у избегличким камповима. Тај ритам је био 
динамичан и свакако користан, али после неког времена неиздржљив – прича Јована. 
Ни Милици Ђорић новац није био мотив за одлазак у иностранство, али и даље није сигурна да 
ли је отишла из знатижеље или је „једноставно напустила једно велико животно разочарење“. 
– Сигурно су неки отишли „трбухом за крухом“, али ми није јасно зашто се жеља да будемо 
плаћени за свој изузетно одговоран посао, са одговарајућим здравственим осигурањем и 
доприносима за пензионо, представља као размаженост и аутошовинизам – каже Милица, која 
сада живи и ради у Немачкој. Истиче да јој не би био проблем да ради и за овдашњу плату кад 
би имала и трунку наде да ће за 20 година у Србији бити боље. 
– Радије ћу најбоље године свог живота дати земљи у којој као лекар наилазим на поштовање 
колега и пацијената, где се на то што сам „жутокљунац“ не гледа као моја мана, него као 
огроман простор да учим, где неко пази да имам довољно могућности за учење, али и за одмор 
– прича она. 
Јована дели слично искуство и објашњава да је код старијих колега или професора у Србији 
присутна једна врста одбојности према младим људима („јао, ове нове генерације“), праћена 
отежаном и далеком комуникацијом и одсуством несебичног дељења знања. 
– Тек после боравка у иностранству у неком „нормалнијем“ систему се заправо види колико је 
Србија заостала и колико јој времена треба да достигне тај ниво. Да ја видим да у Србији има 
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енергије, а пре свега политичке воље да се ствари заокрену, можда бих и остала – каже Јована. 
Иако је на садашњем радном месту, у Модени, најмлађа у тиму и са најмање искуства, осећа се 
„вредном и равноправним чланом“. 
– Свакако не трпим неке политичке притиске, нити уцене. Моје мишљење и моје идеје се 
саслушају и прихвате онда када су добре, мој рад и труд се уважавају и редовно истичу. Када су 
моје идеје лоше, онда се објасни због чега нису добре. Нема оног става „ти си још жутокљунац, 
није још време за тебе“. Тек овде сам схватила колико заправо не знам и колико још треба да 
научим, јер у Србији то не бих успела ни за 10-15 година – прича Јована. 
Оно што нико не помиње, истиче она, јесте бесконачно волонтирање на свим већим клиникама 
у Србији, непотизам, страначко запошљавање, једна општа незаинтересованост за младе људе 
и сујета. Лекари који волонтирају по клиникама и обављају све послове као запослени, 
објашњава она, не добијају никакве накнаде нити гаранције да ће се запослити. Притом, они 
практично не смеју нигде да се потпишу, јер је волонтирање званично и законски илегално. 
– Сада се створила атмосфера да је волонтирање потпуно нормално, као и да млад човек од 26-
27 година после шест година студирања ради без накнаде и да за то време и даље тражи новац 
од родитеља. То се више не доживљава као понижавајућа околност. А када се коначно распише 
неки конкурс, често дође до занимљивог развоја ситуације, где буде запослен неко ко је био 
погоднији и припадао „одговарајућој“ струји – прича Јована. 
Према њеним сазнањима, већина лекара која се запосли у неком дому здравља мора да се 
учлани у странку или се пак од њих очекује нека услуга, попут одлажења аутобусима на неки 
страначки скуп. Коментаришући недавну изјаву Министарства здравља да се доста ради на 
побољшању младих лекара те да је сада запослено 100 најбољих дипломаца са Медицинског 
факултета, Јована тврди да су сви они „били принуђени да иду у Палату Србија, где их је 
дочекао председник Вучић“. 
Непосредни повод Јованиног одласка била је ситуација у једној студентској организацији која 
се бавила истраживачким радом студената. Како наводи, било је проблема с једним 
„професорским дететом“ које није испуњавало неке услове дефинисане правилником о раду. 
– Отворено нам је речено да зажмуримо на једна око (оба?) и одустанемо од поштовања 
правилника. Били смо под притиском да то разрешимо онако како се не би смело и на крају 
смо морали да попустимо. Ја сам након те приче рекла да не желим да више будем у тој 
ситуацији у којој ме неко ставља пред ултиматум и тера ме да правим немогућ избор – каже 
Јована. 
Страначко запошљавање је и за Милицу Ђорић један од главних разлога за одлазак. 
– Захваљујући томе што сам отишла својим трудом, радом и знањем, ја никада нећу морати да 
се појавим на некој политичкој забави у предизборној кампањи, да неко покаже како 
запошљава младе. Никада нећу морати да запослим нечије неадекватно дете јер је неко 
запослио мене. Никада нећу страховати од тога чије ми је дете конкурент на послу. И свако 
вече кад легнем да спавам, спаваћу мирно јер радим где радим захваљујући својим заслугама, а 
не добровољном или изнуђеном политичком ангажману – каже Милица. 
Многи лекари би да оду 
Према статистичким подацима, Србију је од 2002. до 2011. године напустило око 150.000 
младих просечне старости 27,8 година, а сваки пети има завршен факултет. При томе, за 
одлазак из земље су највише заинтересовани млади са медицинских и техничких наука. 
Истраживања показују и да трећина од 11.000 анкетираних студената жели да оде у 
иностранство и тамо започне каријеру. Према ранијим анализама Института за јавно здравље, 
75 одсто лекара, међу којима и специјалисти и доктори медицине, размишљало је да напусти 
Србију. 
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Михајловић: Нису сви проблеми решени сменом Савића 
Извор: Н1 
 
Глумица Нела Михајловић оценила је у Дану уживо да треба пружити велику 
добродошлицу в.д. управници Народног позоришта Ивани Вујић, али да се нису 
сви проблеми у позоришту решили сменом Дејана Савића. "Мислим да Ивана 
Вујић има сасвим довољно енергије и снаге да се упусти у решавање тих 
проблема", сматра Михајловић. 
Говорећи о ситуацији у Народном позоришту, Михајловић каже да најављеног штрајка неће 
бити и да је то велика радост за све уметнике и запослене у позоришту. 
"Коначно почињемо да долазимо на телевизије са осмехом на лицу од јуче. Дошло је до смене 
управника, то је био први циљ синдиката Синглус", каже она. 
Истакла је да је њихов циљ био јасан, пре свега смена Савића, а потом решавање проблема у 
Народном позоришту који се нису решили том сменом. 
"Сматрам да треба пружити велику добродошлицу Ивани Вујић, пре свега је поштујем и као 
професора и као редитеља, мислим да има сасвим довољно енергије и снаге да се упусти у 
решавање тих проблема", рекла је Михајловић. 
Нагласила је да ће Ивани Вујић сви бити на располагању и помоћи колико је то у њиховој 
могућности. 
"Био је ово дуг и напоран пут, али смо доказали да јединство, када смо уједињени, када смо 
довољно храбри да проговарамо на прави начин, онда нас чују они који треба да нас чују и 
хвала им зог тога", каже она. 
Говорећи о сутрашњој прослави јубилеја - 150 година Народног позоришта, каже да ће бити 
онако како су прижељкивали. 
"Прослава почиње у пола осам на великој сцени. Годинама уназад те прославе се одржавају 
тако што се пензионери прате у пензију, додељују се награде, уз осмехе, уз радост, уз славље, 
као и уз публику која ће и сутра бити са нама", каже Михајловић. 
Каже да је то велики јубилеј. 
"Славље што смо успели после месец дана у својој борби и славље што су неки људи овенчани 
неким дивним наградама и што ћемо их примити из руку Иване Вујић, а не неког другог", 
каже. 
Коментаришући друге проблеме у Народном позоришту, каже да је то основна хигијена, 
урушени фундуси, костими, јако лоши услови у којима глумци раде, са којима се, како каже, 
суочава чак и публика кад уђе у позориште. 
"Синглус је тражио оно што би требало да буде транспарентно јавности, а и нама запосленима, 
папири везани за пословање. Ми до јучерашњег дана то нисмо добили. Надам се да ће то 
постати транспарентно, да ће се ући у проблематику шта се ту све дешавало. Ивана Вујић би 
тачније одговорила од чега треба кренути, толико је проблема, плате су бескрајно мале. 
Мислим да ће њена сарадња са Владом и Министарством културе бити добра", каже 
Михајловић. 
Каже да је биографија Иване Вујић врло богата. 
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"Има искуства, у Битефу је провела седам година на руководећем месту и на разним 
позицијама тог типа је била. Мислим да је способна да се ухвати у коштац са том кућом, надам 
се да ће имати енергије за то и да ће у томе успети", каже. 
Говорећи о буџету за драму, каже да је, када је Дејан Савић сменио Жељка Хубача и именовао 
Југа Радивојевића, изговорено да се тај буџет вратио. 
"То је до нове управнице и њене сарадње са Министарством, мислим да ће они наћи неко 
решење", каже. 
Говорећи о својим плановима, каже да постоје преговори за неке серије. 
"План ми је да сутра примим награду Раша Плаовић и прославим премијеру Балкански шпијун 
још једном, тренутно досежем само до сутра увече у пола осам", каже Нела Михајловић. 
 
 
 


