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ПРИЗНАЊА ЕСТРАДНИМ УМЕТНИЦИМА: Додељене годишње награде 
најистакнутијим музичким извођачима 
 
С. Д.  
Награду за животно дело добили су Лепа Брена, Снежана Ђуришић, Снежана 
Савић, Миња Субота, Војкан Борисављевић, Живорад Жика Ајдачић, Гордана 
Лазаревић, Мирослав Илић... 
САВЕЗ естрадно-музичких уметника Србије, у сарадњи са Самосталним синдикатом естрадних 
уметника и извођача Србије, у уторак је у свечаној сали СССС доделио годишње награде 
најистакнутијим извођачима, као и признања за животно дело онима који су оставили 
неизбрисив траг у музици. Националну награду добила је диригенткиња Даринка Матић 
Маровић, која је нагласила да се радује признању јер негује нашу музику, која је и у свету 
наишла на одобравање. Први пут је додељено признање "Златна птица" за врхунску медијску 
презентацију националне музике, а добитници су главна уредница Забавног програма РТС 
Оливера Ковачевић, емисија "Луда ноћ" и Мирољуб Мића Јанковић, уметнички руководилац 
Народног оркестра РТВ Војводина. 
Награду за животно дело добили су Лепа Брена, Снежана Ђуришић, Снежана Савић, Миња 
Субота, Војкан Борисављевић, Живорад Жика Ајдачић, Гордана Лазаревић, Мирослав Илић, 
Љуба Кешељ, Лепа Лукић... 
- Добила сам значајно признање, али морам да кажем да ме је прво уплашило јер звучи 
обавезујуће - истакла је за наш лист Биља Крстић. - Награда је доказ да је неко приметио и 
поштује то што "Бистрик оркестар" и ја радимо. Надам се да ћемо и даље светом проносити 
лепоту балканске музике, пре свега српске. 
Снежана Савић 
 
Естрадно-музичку награду Србије добили су Гоца Божиновска, Весна Змијанац, Хасан Дудић, 
Славко Бањац, Зоран Дашић, Иван Милинковић, Мина Костић... 
Нису заборављени ни музички великани којих више нема. Постхумно су награду за животно 
дело, између осталих, добили Миодраг Тодоровић Крњевац, Будимир Буца Јовановић, 
Станиша Стошић, Тома Здравковић, Раде Јашаревић, Александар Шишић, као и истакнути 
извођачи влашке музике, певач Слободан Домаћиновић, хармоникаш Слободан Божиновић и 
виолиниста Божидар Божа Јануцић.  
Миња Субота 
 
 
ПОВЕЉА ХУМАНОСТИ БОЛЕТУ 
 
ПОСЛЕ четири и по деценије увесељавања малишана, мађионичар Боле Бркљач добио је 
Повељу за хуманост Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије! Пресрећан 
је, каже, јер је годинама засмејавао болесну децу која су Деда Мраза и новогодишње празнике 
дочекивали у болницама. Први пут се легендарни Боле представио 1974. баш хуманитарном 
акцијом нашег листа "Деда Мраз у посети болесној деци", а од тада је одржао хиљаде 
бесплатних представа. Познат је као Деда Мраз Чудотворац у многим вртићима, а током 
бомбардовања, Боле Бркљач је у свом малом ауту обилазио београдска атомска склоништа и 
дружио се са децом.Б. Ца.Даринка Матић Маровић 
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НАЈВЕЋЕ ПРИЗНАЊЕ УМЕТНИЦИМА: Лепој Брени награда за 
животно дело 
СТАРС  
 
Савез естрадно-музичких уметника Србије у сарадњи са Самосталним синдикатом естрадних 
унетника и извођача Србије сада већ традиционално организовао је доделу годишњих 
естрадно-музичких награда, а главно призанање за животно дело отишло је у руке једне од 
највећих музичких звезда свих времена - Лепе Брене. 
Свечана сала Савеза самосталних синдиката Србије била је крцата бројним музичким 
уметницима који су Брену поздравили великим аплаузом, али и остале добитнике медју којима 
су били 
 - Брена је можда млада за овакву награду али она се додељује за дело а не за године тако да 
сматрамо да је она већ одавно заслужена али и да ће она још много тога лепог дати музици. 
Честитам и осталим добитницима награда и признања - рекао је председник СЕМУС-а 
Драгиша Голубовић. 
  
Награде за Животно дело поред Лепе Брене добили су и Снежана Дјуришић,Биљана 
Крстић,Миња Суботић,Лепа Лукић,Снежана Савић,Радмила Смиљанић,Гоца Лазаревић и 
други. 
Док су естрадну-музичку награду Србије добили Гоца Божиновска, Хасан Дудић, Славко 
Бањац, Зоран Дашић, Иван Милинковић,Мина Костић. 
  
Осим тога новоустановљене награде за врхунску медијску презентацију националне музике 
Златна птица. Добили су је РТС, затим главна уредница Забавног програма РТС Оливера 
Ковацевић,емисија РТС "Луда ноћ" и Мирољуб Мића Јанковић,уметнички руководилац 
Народног оркестра РТВ Војводина. 
 
АЛО 
 

ПРЕСТИЖНО ПРИЗНАЊЕ Лепа Брена добила награду за животно 
дело, а ево ко је још награђен 
 
Значајна признања за естраду 
Савез естрадно-музичких уметника Србије у сарадњи са Самосталним синдикатом естрадних 
унетника и изводјача Србије сада већ традиционално организовао је доделу годишњих 
естрадно-музичких награда а главна награда за животно дело отишла је у руке једне од 
највећих музичких звезда свих времена- Лепе Брене. 
Свечана сала Савеза самосталних синдиката Србије била је крцата бројним музичким 
уметницима који су Брену поздравило великим аплаузом али и остале добитнике међу којима 
су били 
- Брена је можда млада за овакву награду али она се додељује за дело а не за године тако да 
сматрамо да је она већ одавно заслужена али и да ће она још много тога лепог дати музици. 

http://www.kurir.rs/tag/1535/lepa-brena
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Честитам и осталим добитницима награда и признања- рекао је председник СЕМУС-а Драгиша 
Голубовић 
Награде за Животно дело поред Лепе Брене добили су и Снежана Дјуришић,Биљана 
Крстић,Миња Суботић,Лепа Лукић,Снежана Савић,Радмила Смиљанић, Гоца Лазаревић и 
други... 
Доделу годишњих естрадно-музичких награда 
Док су естрадну-музичку награду Србије добили Гоца Божиновска, Хасан Дудић, Славко 
Бањац, Зоран Дашић, Иван Милинковић,Мина Костић... 
Осим тога новоустановљене награде за врхунску медијску презентацију националне музике 
Златна птица. Добили су је РТС, затим главна уредница Забавног програма РТС Оливера 
Ковацевић,емисија РТС "Луда ноћ" и Мирољуб Мића Јанковић,уметнички руководилац 
Народног оркестра РТВ Војводина. 
 
 

 
 

До родне једнакости у свету проћи ће 108 година 
 
У свету ће за достизање једнакости мушкараца и жена на економском плану бити потребна два 
века, а за затварање јаза у родној равноправности у целини више од 100 година, објавио је 
данас Светски економски форум (СЕФ). 
Жене су најравноправније у нордијским земљама а Србија на том плану лагано напредује. 
Србија је на 38. месту у свету по индексу родне равноправности након што је 2017. била 40 а 
2016. године 48, при чему укупан број земаља на листи није сваке године исти. 
По економској равноправности жена и мушкараца Србија је на 76. месту, по равноправности у 
области здравства је прва, по равноправности у образовању 51. а по политичком оснаживању 
жена 37. 
Од земаља из окружења по индексу родне равноправности боље од Србије позиционаране су 
Словенија, на 11. месту, Бугарска на 18. и Албанија на 34. 
Испод Србије на глобалној листи су Хрватска на 59. позицији, Босна и Херцеговина на 62, 
Македонија на 66. и Црна Гора на 69, јавља Бета. 
Форум је саопштио да је нови глобални извештај о родној равноправности за 2018. указао на 
благо сужавање родног јаза и да је смањења родне неједнакости забележено у 89 од 144 земље 
које су обухваћене истраживањем и 2018. и 2017. 
Иначе, у извештају за 2018. је укупно 149 земаља. 
Исланд је десету узастопну годину светски шампион у родној равноправности и та земља је, 
према извештају, уклонила 86 одсто разлика између жена и мушкараца. 
У групи водећих су и Норвешка, Шведска и Финска а после нордијског блока следе Никарагва и 
Рунада које имају боље перформансе од многих развијених земаља. 
Последњи по родној равноправности у свету је Јемен, на 149. позицији на листи. 
У извештају се наводи и да је мали помак на плану родне једнакости у 2018. засенило 
погоршање неких индикатора и жене су и даље недовољно заступљене у радној снази и 
политици. 
Само 17 земаља на челу државе има жену, а само 18 одсто министара и 24 одсто посланика у 
свету су жене. 

http://www.politika.rs/
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Уколико јаз између жена и мушкараца настави да се смањује овим темпом, биће потребно 108 
година за родну равноправност на свим нивоима а 202 године да би се достигао економски 
родни паритет, процењују стручњаци Форума. 
„Проактивне мере којима се подржавају родна равноправност и социјална инклузија и 
истовремено одговара на историјске дебалансе кључне су за 'здравље' глобалне економије, као 
и за добробит друштва у целини”, рекао је оснивач и директор Форума Клаус Шваб. 
Индекс родне равноправности рађен је на основу четири критеријума – економске 
равноправности жена и мушкараца, равноправности у области здравља, у домену образовања и 
према заступљености жена у политици. 
Приступ жена здравству и образовању у 2018. је погоршан у односу на 2017. и такође су жене 
биле политички оснажене у мањој мери. 
Напредак је регистрован једино по критеријуму економске равноправности, захваљујући 
смањењу јаза између мушкараца и жена у приходима, као и расту уделу жена на водећим 
позицијама на глобалном нивоу. 
У извештају Форума указује се и на несразмеран утицај аутоматизације на послове које 
традиционално обављају жене, као и на недостатак друштвене подршке за њихов повратак на 
тржиште рада. 
Наводи се и да су жене и даље недовољно представљене у обећавајућим секторима дигиталне 
револуције заснованим на науци, технологији, инжењерингу, математичким вештинама и 
знању. 
 

 
 

Вучковић: Плате треба повећавати, али да се зна коме и колико 
 
АУТОР:Миона Живић 
 
"Крајње је време да влада почне да улаже у оно што је заиста неопходно. Ако 
хоћемо бржи привредни раст, а то је предуслов за бољи животни стандард, треба 
улагати у путеве, у железницу, а не трошити новац на повећање плата у јавном 
сектору", оцењује Владимир Вучковић. Иван Секуловић за Н1 директно каже да је 
буџет за 2019. популистички. 
Влада Србије оценила је буџет за наредну годину као развојни и социјалан. 
"Има добрих страна, јер дефицита готово да нема, 0,5 одсто свега. Србија је у ситуацији да може 
да циља равнотежу у буџету и то је велика ствар. Такав циљ треба да остане на дужи рок, а не 
само на годину или две. Приходи и расходи су добро пројектовани...Сада је било време да се 
након добрих резултата крене дубље и да структура буџета буде боље", каже члан Фискалног 
савета Владимир Вучковић у емисији Н1 директно. 
Наводи да је највећа замерка била да структура инвестиција не одговара потребама Србије, да 
треба да се другачије прерасподели оно што се прикупи. 
"Да влада када прикупи новац пореских обвезника има у виду шта су то праве потребе...мало је 
путева, пруге нису у добром стању, комунална инфраструктура лоша, дивље депоније. Ми у 
Фискалном савету смо више пута указивали на то, влада се, међутим, није одлучила да средства 
усмери на то, већ у војску и полицију. Цена која се плаћа је да ћемо у овим областима и даље 
имати недостатке", нагласио је Вучковић. 

http://rs.n1info.com/journalist254/Miona-Zivic
http://rs.n1info.com/journalist254/Miona-Zivic
http://rs.n1info.com/journalist254/Miona-Zivic
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Према његовим речима, било је потребно и да се више подржи привредни сектор, да се смање 
доприноси на зараде, али се, како каже, влада одлучила да тај новац искористи на повећање 
плата у јавном сектору. 
Највеће повећање буџета добили су војска и полиција. 
"Морамо знати које су то потребе сектора безбедности и на који начин ће се тај новац усмерити. 
Крајње је време да се уложи у оно што је заиста неопходно. Ако хоћемо бржи привредни раст, а 
то је предуслов за бољи животни стандард, треба улагати у путеве и железнице", казао је. 
Иван Секуловић из Центра за демократију сматра да се буџет не може звати социјалним. 
"Буџет је популистицки и јача полуге силе које Александар Вучић планира да користу у 
будућности. Види се и то да се бирачка база припрема за изборе и дужи период владавине. 
Социјални буџет значи да он мора да буде и развојни. Европска комисија је свим својим 
чланицама препоручила, а ми планирамо да постанемо део ЕУ, пакет друштвених улагања, 
који подразумева низ мера и инфрастуктурних улагања и у људе, од вртића, социјалног 
предузетништва, реформи школских програма, социјалних аспекати јавних набавки", каже 
Секуловић. 
Он није могао да оцени колико ће тих давања бити у следећој години. 
"Искрено, морате бити детектив да бисте читали буџет...Када неко критички хоће да га 
посматра, не зна, пошто немамо податке о заврсном рачуну, не знамо на шта се новац све 
троси", додао је. 
Продаја РТБ Бора - добра вест 
Кинеска компанија Зиђин званично је преузела Рударско-топионичарски басен (РТБ) Бор и 
уплатила 350 милиона долара на основу којих је стекла власништво од 63 одсто. 
Вучковић каже да је то одлична вест. 
"РТБ Бор је био проблематична компанија. Показало се да држава није добар власник и да не 
зна да се бави бизнисом. Компанија је имала више од милијарду евра дуга, није плаћала 
порезе, струју, железнички превоз, а своје лоше пословање пребацивала је и на друга 
предузећа, на крају су је и грађани финансирали из буџета. Тако да је ново добра вест, и можда 
би то био добар план и за друге сличне компаније", рекао је Вучковић. 
Секуловић мисли, међутим, да треба бити обазрив. 
"Зависи шта пише у уговору. Знамо да су неке друге куповине биле обавијене велом тајне. Ако 
су све еколошке и социјалне клаузуле биле у уговору, које ће радницима Бора гарантовати 
правичну зараду и добре услове, онда у реду", рекао је. 
Привредни раст (не)довољан за обичног човека 
Говорећи о стопи привредног раста, за који Влада Србије планира да ће бити 3,5 одсто БДП-а, 
Вучковић је рекао да је "ствар проста". 
"Ствар је проста, реч је о томе да постоје економска законитост - колико расте економски 
произбод, толико ће ти расти плате. Морају да се створе предуслови да имамо бржи тај 
привредни раст...У јавном сектору зна да буде другачије, планира се већи пораст зарада од 
раста економских активности и то је лоше, јер тиме оптерећујете приватни сектор, који заправо 
пуни буџет", каже Вучковић. 
Он, међутим, не мисли да плате у јавном сектору не треба повећавати. 
"Треба повећавати плате у јавном сектору, оне најчешће и нису превелике, али то треба радити 
на циљани начин. Управо је то прича о платним разредима. Хајде да попишемо радна места, 
колико ко зарађује, а колико би требало објективно да зарађује. А ми бежимо од тога, па имамо 
повећање плата по министарствима...па имате примедбе у здравству, школству, у било ком 
министрству које стоје". каже члан Фискалног савета. 
Он наводи пример у Словенији, где, како каже, на сајту министарства можете до нивоа једне 
школе да видите колика је основица плате запослених или колико је запослених по школама. 

http://rs.n1info.com/Biznis/a445026/Kineska-kompanija-Zidjin-zvanicno-preuzela-RTB-Bor.html
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"Ми лутамо у мраку - нити знамо колике су плате, нити колике би требало да буду. То је 
захтеван посао и ми у Фискалном савету смо имали разумевања што то иде спорије, али 
мислимо да нема више оправдања", додао је гост Н1. 
Ипак, каже да су се ствари помериле с почетка. 
"Нисмо на почетку и то је добро, постоји преглед ситуације, са синдикатима се зашло у 
преговоре, тако да управо неколико месеци треба да се све заокружи, али да сви сектори буду 
укључени и да се исправе недостаци...Има времена, али само ако кренемо у то даље", рекао је 
Вучковић. 
Србија међу сиромашним земљама 
Секуловић каже да "људи у Србији јесу сиромашни". 
"По стандарду европског концепта релативног сиромаштва, ту смо на првом месту. Друго, кад 
је реч о апсолутном сиромаштву, имамо пола милиона грађана који не задовољава минимум 
прихода. Да ли постоји веза изме привредног раста и стандарда - ја мислим да привредни раст 
није сам по себи гаранција побољшања живота грађана", каже Секуловић. 
Он наводи лоше услове рада, поготово у новијим индустријама. 
Рад од куће, скраћено радно време, се често презентује као модеран тренд који је ок, али кад 
поглеате стопу менталних обољења, они су експлодирали...Млади нису свесни стреса у 
окружењу у ком раде, каже Секуловић. 
Председник Србије често говори о реиндустријализацији Србије. Компаније долазе код нас, 
али у свету се говори о новим технологијама које привлаче профит. 
"Нема пуно компанија из тих области код нас, али да се упитамо шта би било да нема ни ових 
које долазе. Да ли би се јавиле нове које би дале брже резулате? Веома је тешко да кажемо које 
фирме хоћемо, какве индустрије. Овде успевају делатности које нису на радару државне 
подршке", каже Вучковић. 
Наводи пример рачунарства. 
"Ти људи су се сами пробили, није их држава финансирала. Тако је и са филмом и другим 
креативним делатностима. Најбоље да се држава повуче из тога, њено је да реши привредни 
амбијент, да омогући инсфраструктуру, а онда ће долазити неке фирме из света можда, а јавиће 
се и домаћи привредници", наводи Вучковић. 
Додаје да је приметно мало домаћих инвестиција. 
"Домаће инвестиције су лоше, наша мала и средња предузећа се слабо сналазе у овом 
амбијенту", наводи. 
Секуловић наводи да су често услови у тим страним компанијама лоши. 
"На делу је систематско срозавање услова рада и потрага за јефтином радном снагом. Србија 
постаје оно што је некада била Кина. Често кажу да желимо за наше раднике најбоље услове. Ја 
бих волео да видимо који су те кодексе потписале те компаније. Они их имају, али их често не 
доносе са собом", наводи Секуловић. 
Код нас се радно право често "врло креативно тумачи". 
"Радно право је ствар врло креативног тумачења, увек било, а посебно последњих година. 
Прописи који се предлажу, о сезонским радницима, до иницијативе које значе легализацију 
агенцијског запошљавања, видимо систематско срозавање права, са понеким изузетком, 
углавном под притиском ЕУ", каже гост Н1. 
Понекад, текст и није лош, али кад читате контекст, видите да се он неће примењивати. 
"Ево вам пример инспектора. Знате да имамо забрану запошљавања и мањак инспектора. А 
овамо, ви очекујете да ће се примењивати виши стандарди. Јасно је да то остаје мртво слово на 
папиру", додао је Секуловић. 
Центар за демократију покренуо је платфрому против јефтиног рада. 
"Позивам све да потпишу ту платформу, коју ћемо ускоро представити и у региону. Зашто? зато 
што је и Међународна организација рада јасно упозорила да се спремају друштвени немири, 
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као последњи алатм политичким елитама да нешто промене. Имате пример Француске. Тамо 
можемо да видимо да је Макрон много изашао у сусрет радницима. јасно је да ако се 
капитализам не реформише и не изађе у сусрет друштву, доћи ће до урушавања целокупног 
друштвеног поретка", наводи Секуловић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


