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Посао за 1.100 радника 
И. МИТИЋ 
 

Британски "Аптив" отворио у Лесковцу своју другу фабрику у нашој земљи, у коју 
је уложено 25 милиона евра. Вучић: Ову компанију очекујем и на истоку Србије, 
где ће ширити свој бизнис 
У лесковачкој "Зеленој зони" у понедељак је отворена фабрика британске компаније "Аптив" 
која се бави производњом инсталација и модула за аутомобилску индустрију. На раније 
комунално опремљеном земљишту за само годину дана изграђен је производни погон од скоро 
30.000 метара квадратних, а инвестиција је вредна 25 милиона евра. Огромна хала тек треба да 
се пуни опремом и радницима, а тренутно је овде запослено 500 Лесковчана. До краја године 
биће их 1.100, а за две године у овој фабрици радиће близу 3.000 људи. 
 
- Мало је места у Србији где су фабрике добродошле и тако важне као овде у Јабланичком 
округу и Лесковцу. На југу смо отварали много фабрика, али сам добио информацију да се на 
први позив ове компаније за посао јавило више од 4.000 људи. То говори да морамо још много 
да радимо. Лесковац и свих пет округа на југу Србије, могу да рачунају на нашу подршку - 
поручио је председник Србије Александар Вучић. 
Он је нагласио да је поносан што ће се овде производити 1.200 каблова за "Мерцедесову" С 
класу - најбољи аутомобил на свету и додао да у један такав аутомобил стане, како су му 
објаснили, чак пет километара каблова. 
- Када сам пре неколико година био овде рекао сам да ће ово да буде нова привредна зона и 
нико ми није веровао, а сада имамо дивно уређен простор "Аптива" у коме ће да ради 3.000 
људи. Ја "Аптив" ускоро очекујем и на истоку Србије где ће за неколико месеци да шире свој 
бизнис - рекао је председник Вучић. 
У "Аптиву" кажу да су препознати као један од кључних послодаваца у региону и да настављају 
да шире мрежу добављача ослањајући се на коришћење локалних производа и услуга. Од 2015. 
у сличном погону у Новом Саду они запошљавају 3.000 радника. 
- Са другом фабриком у Србији јачамо наше присуство на тржишту како бисмо задовољили 
потребе наших купаца. Мреже каблова за један од најбољих аутомобила на свету, који је развио 
и произвео "Дајмлер", производиће се баш овде у Лесковцу - закључио је Урлих Ајхнер, 
потпредседник "Аптива" и генерални директор сегмента за производњу електричних 
инсталација. 
У отварање ове фабрике држава је уложила 7,5 милиона евра, а локална самоуправа још 276 
милиона динара кроз инфраструктуру и шест хектара земљишта које је "Аптиву" дато на 
коришћење без надокнаде. 
 
МАЛИ МАНЧЕСТЕР 
ЗАХВАЉУЈУЋИ новој фабрици, број незапослених у Лесковцу ће бити мањи за 11,8 одсто, док 
ће број запослених у привреди порасти за 9,8 одсто. Председник Вучић је обећао да ће држава 
финансирати и изградњу гасовода до нове фабрике са 65 милиона динара. 
- Лесковац је препознатљив као "мали Манчестер". Радо се сећамо славне прошлости, али уз 
велику помоћ Александра Вучића ми смо спремни да мењамо садашњост да би наша деца 
имала бољу будућност и сигуран сам да ћемо заједничким снагама успети у томе - казао је 
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Горан Цветановић, градоначелник Лесковца и додао да ће до краја године Лесковац добити 
још две нове фабрике. 
 

У уторак једночасовни штрајк упозорења запослених у правосуђу од 11 до 12 
часова 
Бета  
 

Запослени у правосуђу сутра ступају у једночасовни штрајк како би скренули 
пажњу на "вишегодишњу дискриминацију и експлоатацију запослених у 
правосуђу", саопштио је Синдикат правосуђа Србије 
Запослени у правосуђу сутра ступају у једночасовни штрајк како би скренули пажњу на 
"вишегодишњу дискриминацију и експлоатацију запослених у правосуђу", саопштио је 
Синдикат правосуђа Србије. 
 
Рад ће обуставити у периоду од 11 до 12 часова. 
Основни захтеви синдиката јесу промена радног статуса намештеника и лица запослених на 
одређено време, као и израда акта о процени ризика радног места. 
Како су указали из овог синдиката, намештеници су лица која би требало да обављају споредне 
послове у правосуђу, међутим обављају државне - стручне послове које не би смели по закону и 
за које нису плаћени. 
 
"Најочигледнији пример незаконитости јесте тај што записнике који су јавна исправа, воде и 
потписују намештеници. Они послодавцу нису довољно стручни за измену статуса али јесу када 
требају да заврше посао у правосудном органу", стоји у саопштењу. 
Људи запослени на одређено време због привремено увећаног обима посла, такође, раде мимо 
законских услова, јер како је навео синдикат, иако је закон предвиђено да у таквом статусу могу 
да раде најдуже шест месеци, они су запослени на одређено и дуже од десет година. 
"Брука и срамота је то што се све наведено догађа баш у правосуђу које би требало да буде 
пример у поштовању закона. Грађанима се унапред извињавамо али није нам намера да им 
нашкодимо. Напротив, ми указујемо на то да је Влада Србије неодговорна према правосуђу па 
тако и према својим грађанима", саопштио је Синдикат правосуђа Србије. 
 

 
 

КОРИДОР 11, ФАБРИКЕ, ПОДСТИЦАЈИ И ВЕЛНЕС ЦЕНТРИ Ово су 
кључне инвестиције српских министарстава у 2019. години 
 С.Гаврић 
 
Градња кључних деоница Коридора 11, повезивање са Коридором 10, изградња аутопутева, 
подизање велнес центара и градња туристичке инфраструктуре, унапређење наводњавања, 
развој предузетништва, подстицање инвестиција, улагање у развој сточарства, увођење wи-фи 
иинтернета за сваку учионицу и подизање радарских центара су најважније инвестиције и 
значајни економски пројекти Владе Србије зацртани за 2019. годину. 
То су неки од приоритета министарстава чији ресори спадају у област привреде. Кровно 
министарство, оно које свима распоређује новац, као најважније у плану за 2019. годину има 
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одржавање високе стопе привредног раста, реформу пореског система и доношење закона за 
унапређење привредног амбијента. Али, кренимо редом... 
Аутопут Прељина-Пожега 
По три најважније инвестиције или пројекта Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Министарства привреде, Министарства туризма и трговине, Министарства 
пољопривреде и Министарства финансија изгледају овако: 
У Министарству грађевинарства, као најзначајније пројекте које су планирали за следећу 
годину, наводе изградњу аутопута Прељина-Пожега, затим Моравског коридора, аутопута 
Рума-Шабац и брзе саобраћајнице Шабац-Лозница. 
За аутопут Прељина-Пожега, дужине 30,9 километара, је потписан комерцијални уговор 
вредан 450 милиона евра, извођач радова ће бити кинеска компанија ЦЦЦЦ, а почетак се 
очекује чи крене нова грађевинска сезона у 2019. години. Деоница Прељина-Пожега 
представља део Коридора 11, који ће повезати Србију и Црну Гору и наставља се на аутопут 
Љиг-Прељина. 
Моравски коридор 
Аутопут од Прељине до Појата дужине 110 километара повезаће два најважнија путна правца у 
Србији, Коридор 10 и Коридор 11, и пролазиће кроз део централне Србије у којем живи 500.000 
становника. За реализацију овог пројекта потписан је Меморандум о разумевању о сарадњи на 
пројекту изградње аутопута Е-761 Појате-Крушевац-Краљево-Чачак између Владе Србије и 
америчке компаније "Бецхтел", а вредност инвестиције је око 800 милиона евра. 
Аутопут Рума-Шабац и саобраћајница Шабац-Лозница 
Укупна дужина две деонице на којима ће се градити аутопут односно брза саобраћајница је око 
83 километра. Овај пут наставиће се на трасу још једног планираног пројекта, изградњу брзе 
саобраћајнице Нови Сад-Рума (Фрушкогорски коридор), дужине 45 километара и омогућиће 
боље повезивање Војводине са западном Србијом и даље ка БиХ. За изградњу ове деонице 
заинтересована је азербејџанска компанија "Азвирт". 
Подршка развоју предузетништва 
У Министарству привреде кажу да су за 2019. годину планирали развојни буџет од готово 20 
милијарди динара и да је 92 одсто усмерено ка подршци привреди. Сектор малих и средњих 
предузећа и предузетника запошљава скоро две трећине запослених у нефинансијском сектору 
па је стратешко опредељење Министарства привреде управо свеобухватна подршка овом 
сектору. То значи да ће и у 2019. помоћи у набавци нове производне опреме, почетницима у 
пословању и развоју пројеката, али са још већим износом бесповратних средстава, повољнијим 
кредитима и уз поједностављене процедуре за аплицирање. 
Подстицање инвестиција 
Захваљујући подстицајима Министарства привреде и Владе Србије, од ступања на снагу Закона 
о улагањима привучено је 585 милиона евра инвестиција, што ће омогућити отварање 31.090 
нових радних места. За подстицање инвестиција у 2019. предвиђено је око 15 милијарди 
динара, а очекује се да измене закона и подзаконска акта учине систем још ефикаснијим. 
Индустријска политика као стратегија 
Влада Србије и Министарство привреде раде на доношењу две веома важне стратегије - 
индустријског развоја и паметне специјализације, како би се променила структура индустрије и 
убрзао привредни раст. Концепт нове индустријске политике требало би да пружи одговор на 
питање како желимо да наша индустрија изгледа за наредних 10 година и на који начин 
планирамо то да остваримо. 
- Примера ради, ако је реч о прехрамбеној индустрији, циљ је да се коначно, 
уместо сировина, извозе полупроизводи или готови производи, и да се на тај 
начин остварује већи приход - наводе у овом министарству. 
Амбициозни пројекат аква парка 
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Најважније три инвестиције које ће бити реализоване или започете у 2019. години, када је у 
питању Министарство трговине, туризма и телекомуникација су изградња спа и велнес центра 
и аквапарка на Палићу, изградња туристичке инфраструктуре у доњем Подунављу и увођење 
бесплатног, брзог и безбедног wи-фи интернета за сваку учионицу у свих 1.750 основних и 
средњих школа у Србији. 
Спа и велнес центар са аквапарком на Палићу обухвата изградњу пет затворених и пет 
отворених базена, аквапарк, као и пратеће садржаје у виду сауна, парних купатила, спортских 
терена и ресторанских садржаја, на укупно четири хектара, од чега је затворени део на 3.000 
квадратних метара. Читав комплекс би требало да буде пуштен у рад јуна 2020. године, а 
укупна вредност је 9,2 милиона евра. 
Обнова тврђава и градња инфраструктуре 
Изградња туристичка инфраструктуре у доњем Подунављу је пројекат који заједнички 
реализују Влада Србије и ЕУ и биће финансиран из ИПА фондова. Вредност пројекта је 13 
милиона евра и предвиђа делимичну реконструкцију Смедеревске тврђаве, реконструкцију 
тврђаве Фетислам код Кладова, изградњу центра за посетиоце са истраживачком базом у 
Феликс Ромулијани код Зајечара и изградњу потпуне путне, комуналне и електричне 
инфраструктуре у Рајачким пивницама код Неготина. 
Брз и бесплатан интернет у школама 
Увођење брзог, бесплатног и безбедног wи-фи интернета у сваку учионицу у укупно 1.750 
основних и средњих школа у Србији. Пројекат ће трајати три године, па ће у 2019. години он 
обухватити 750 школа, у 2020. још 500 школа и 2021. последњих 500 школа. 
Ефикасна заштита од града 
Кључни пројекти у области пољопривреде у 2019. биће аутоматизација система противградне 
заштите, наводњавање и сточарство. Аутоматизација противградне заштите Министарство 
пољопривреде има за циљ да у наредним годинама територија целе Србије буде покривена тим 
системом заштите од града, који ће бити ефикаснији и ефективнији. 
План је да Србија изгради таквих 13 радарских система и центара, који ће коштати укупно 25 
милиона евра, а први аутоматски систем противградне одбране биће инсталиран у радарском 
центру "Ваљево". Вредност радова и опреме износи више од 300.000.000 динара, а план је да 
буду завршени до јуна ове године. 
Наводњавање за 50.000 хектара 
Изградњом уговорених објеката на подручју Бачке, Баната, Срема и Шапца омогућиће се 
наводњавање око 47.954 хектара додатних површина пољопривредног земљишта. У 2019. 
години поред завршетка уговорених радова на изградњи црпне станице "Песир" и система за 
наводњавање Кикинда – ЦС Мокринска ИИ и наставка радова на изградњи система за 
наводњавање Мали Иђош и хидромелиорационог система на подручју Шапца, у циљу 
проширења активности на реализацији пројекта, планира се почетак реализације још 18 
пројеката на подручју Бачке, Баната и Срема којима ће се обезбедити услови за наводњавање 
додатних 57.248 хектара површина пољопривредног земљишта. 
Подстицаји по грлу стоке 
Како је сектор сточарства у Србији један од најважнијих пољопривредних грана и како треба да 
представља основу даљег развоја пољопривреде, Министарство ће, када су мере подршке у 
питању и у 2019. години наставити са снажном подршком овом сектору. За поједине мере 
подршке задржаће се одређени ниво подстицаја, као што је премија за млеко, то је 7 динара по 
литру. 
- Настојаћемо да се у другом делу године након измене и допуне Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју субвенционише премија за млеко у односу на квалитет. 
Наставићемо и са подстицајним средствима по грлу стоке за квалитетне приплодне млечне и 
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товне краве, као и за квалитетне приплодне овце, козе и крмаче - истичу у Министарству 
пољопривреде. 
Они су увећали износ подстицаја по грлу за краве, за узгој телади за тов и подстицаје за товну 
јунад. У 2019. години ће наставити и са подстицајним средствима за производњу конзумне рибе 
и по кошници пчела. 
Одржати раст од преко четири одсто 
У приоритете за 2019. годину, Министарство финансија убраја одржавање високе стопе 
привредног раста, реформу Пореске управе и пореског система у целини, као и доношење 
закона који ће даље допринети бољем привредном амбијенту. 
- Приоритет је одржавање високе стопе привредног раста за који у 2018. очекујемо 
да ће износити 4,4 одсто. То сврстава Србију у најбрже растуће економије у Европи 
и зато је пред Министарством финансија изазов да се и у 2019. години настави са 
добрим резултатима и да се задржи и повећа тако висока стопа раста - кажу у овом 
министарству. 
Ефикаснија Пореска управа 
Циљ је да кроз реформу Пореске управе, та институција постане ефикаснија, а порески систем 
унапређен. Једна од веома важних тема у оквиру трансформације рада Пореске управе јесте 
бржи и ефикаснији повраћај ПДВ-а, као и да се додатно смањи број организационих јединица, 
да се надограде постојећи софтвери и да се интегришу. 
Закони за бољи пословни амбијент 
Министарство финансија у 2019. планира и доношење низа закона који ће допринети бољем 
економском амбијенту и Србију учинити конкурентнијом. Само неки од закона који ће бити 
послати у Скупштину Србије су Закон о јавним набавкама, Закон о фискалним касама, Закон о 
инвестиционим фондовима и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима. 
- Закон о јавним набавкама ће систем јавних набавки учинити транспарентнијим и биће 
потпуно усаглашен са правним тековинама ЕУ у тој области. Основни разлог доношења Закона 
о фискалним касама садржан је у потреби да се створе услови за смањење сиве економије и 
повећање прилива средстава у републички буџет, као и враћање новца у легалне токове. Нови 
систем ће бити технолошки напедан и једноставан за коришћење, смањиће оперативне 
трошкове привреди, а повећаће ефикасност у контроли плаћања ПДВ-а. Планирано је и 
доношење Закона и инвестиционим фондовима, као и Закона о алтернативним 
инвестиционим фондовима - наводе у Министарству финансија. 
 

ЏАБА ЗАТВОР, НЕПРИЈАВЉЕНЕ РАДНИКЕ НЕМА КО ДА ОТКРИЈЕ 
Послодавци и синдикат о увођењу затворске казне за рад на црно 
 Тијана Грујић 
 
Послодавци и синдиклаци су скептични да ће планирано увођење затворске казне за 
послодавце у Српској који буду имали непријављене раднике дати жељени ефекат. 
Премијер РС Радован Вишковић најавио је да ће једна од наредних мера Владе у циљу 
сузбијања сиве економије и рада на црно бити кривично гоњење послодаваца, код којих се нађу 
непријављени радници. 
Он је објаснио да је планирана измена Кривичног закона РС којим ће бити дефинисано да је 
“држање” радника на црно кривично дело за које ће бити прописана казна затвора, пише 
Српскаинфо. 
- Казна ће за непријављеног радника и даље остати 2.000 КМ, али ће, поред тога, против тог 
послодавца бити поднесена и кривична пријава и претиће му затворска казна. Мислим да ће 
том мером бар 30 одсто послодаваца одмах пријавити раднике, које сада држе на црно – уверен 
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је Вишковић. Он је напоменуо да је ова мера већ наишла на полемику међу одређеним 
посланицима, али да га то неће поколебати. 
Председник Уније удружења послодаваца РС Драгутин Шкребић каже да послодавци 
заговарају оштру борбу против оних који нису пријавили раднике, чиме наносе штету 
запосленима, држави, а себи прибављају корист и представљају нелојалну конкуренцију 
уредним послодавцима. 
- Међутим, сматрам да у тој борби треба искористити све постојеће механизме који су заиста 
добри али се не проводе. Пре шест година смо променили Кривични закон и увели затворску 
казну до три године за оног послодавца ко не исплаћује порезе и доприносе. Тада сам био 
посланик и скренуо пажњу да је, по закону, такав послодавац могао у затвор до годину дана, 
али да нико није одговарао. Био сам скептичан да се ништа неће променити и повећањем 
казне. Ето, био сам у праву, нико није отишао у затвор због тога, а сведоци смо милионских 
пореских дужника међу којима предњачи јавни сектор – образлаже Шкребић. 
Он истиче да је проблем у примени закона, односно раду инпсекција. 
Председница Савеза синдиката РС Ранка Мишић каже да је иницијатива премијера о сузбијању 
рада на црно прихватљива за синдикат. 
–Међутим, ту се јавља проблем, а то је примена актуелног закона и одредби које ће бити 
измењене. Две године смо потрошили да изменимо Кривични закон и да се уведе затворска 
казна за оне који не плаћају порезе и доприносе радницима. Очекивани резултати су изостали 
– наводи Мишићева. 
Истиче да је идеји премијера РС остаје питање примене, односно ко је тај ко ће покренути 
кривични поступак када се утврди да одређени послодавац  запошљава непријављене раднике. 
-Да ли је то у надлежности инспектора који ће да утврди да фирма запошљава непријављеног 
радника и поднети истог тренутка кривичну пријаву против таквог послодавца? Подсећамо да 
сада по закону инспектор ако утврди да послодавац запошљава радника на црно, може да 
затвори фирму. Међутим, то се није десило – наводи председница Савеза синдиката РС. 
Позив посланицима 
Председница Савеза синдиката РС Ранка Мишић тврди да је потребна трансформација 
Инспектората РС, а пре свега инспектори треба да раде на мандат а не готово цели радни век. 
– У извештају инспекције пише да су у 300-400 контрола нашли до 15 радника на црно. То је 
немогуће. Па, ја сам посланцима у НСРС предлагала да заједно са новинарима прошетамо од 
паркића до Боске и гарантовала сам им да ћемо с леве и десне стране наћи толико 
непријављених радника колико су они нашли у пола године- каже она. 
 
 
 

 
У Бечу потписан Меморандум о увођења дуалног образовања и дигитализацији привреда 
Западног Балкана 

Чадеж: За заједничко тржиште неопходна је обучена радна снага 
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, потписао је данас у Бечу, са 
аустријском шефицом дипломатије Карин Кнајсел и председником Привредне 
коморе Аустрије Харалдом Марером, Меморандум о разумевању посвећен 
пројекту увођења дуалног образовања на Западном Балкану и дигитализацији 
привреда региона. 
Пише: М. С. 
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Вишегодишњи пројекат, који је Чадеж потписао у име Коморског инвестиционог форума 
западнобалканске шесторке (КИФ), биће реализован уз финансијску подршку Аустријске 
развојне агенције и експертску помоћ ПК Аустрије и орочен је на период до 2024. 
– Желимо да модел дуалног образовања, који заједно спроводе Србија и Аустрија, проширимо 
на цео регион. За заједничко економско тржиште неопходно је да имамо обучену радну снагу. 
Меморандум садржи конкретне мере и заједничке активности, између осталог и доношење 
законских оквира у земљама у којима не постоје прописи у области дуалног образовања, као и 
анимирање фирми и анализу потребних профила. Веома је важно увођење нових профила, јер 
живимо у времену када не знамо који ће нам профили требати за пет година. Аустрија је у томе 
направила велики помак. У Србији смо већ преузели аустријски профил е-трговац који ћемо 
увести у трговачким школама од септембра. Ђаци ће се обучавати да управљају платформама 
за електронску трговину, што је веома важно за компаније – нагласио је председник ПКС. 
Указујући на други аспект Меморандума – дигитализацији привреде, Чадеж је подсетио да је 
по узору на ПК Аустрије, ПКС направила Центар за дигиталну трансформацију у коме се 
сертификују саветници за дигиталну трансформацију малих и средњих предузећа. 
Шефица аустријске дипломатије Карин Кнајсел истакла је да Југоисточна Европа даје јасно до 
знања да су градови попут Београда, Сарајева, или Скопља део нашег континента и економије. 
„ЕУ и Аустрији је у интересу да сарадњу са Југоисточном Европом подигне на виши ниво. 
Дуално образовање омогућава обуку стручне радне снаге, а управо у земљама региона се, због 
исељавања, суочавамо са недостатком те радне снаге“, казала је шефица аустријске 
дипломатије. 
Према оцени председника ПК Аустрије Западни Балкан је веома важан за Аустрију, која на том 
простору има значајне инвестиције. „Стратешки циљ Меморандума је даље подстицање 
инвестиција, затим дигитализација привреде, те борба против недостатка стручне радне снаге. 
Осим тога, Аустрија жели да иницира бизнис самит ЕУ – Западни Балкан, који би требало да се 
одржи пре избора за Европски парламент. Самит би био сигнал да желимо да тргујемо са 
нашим непосредним суседством, а та сарадња је гарант стабилности, мира и благостања“, 
поручио је Марер. 
Потписивању Меморандума присуствовали су председници свих шест комора чланица 
Коморског инвестиционог форума, који су након свечаности разговарали са челним људима 
аустријских компанија које су већ присутне или су заинтересоване за пословање и инвестирање 
у региону Западног Балкана. 
 

Истраживање: Србији прети велики губитак висококвалификованих 
људи 
 
Србији прети да у будућности изгуби велики део висококвалификованог 
становништва, јер више од четвртине припадника тог дела популације намерава 
да напусти земљу. 
Пише: Бета 
 „Охрабрујуће је да 56,7 одсто талената из наше дијаспоре има добру вољу да у Србију улаже 
своје знање, контакте, време, понекад и новац. Лоше је, али срећом поправљиво, што сматрају 
да држава не ради довољно да на адекватан начин са њима успостави и одржава функционалне 
везе, односно креира погодно окружење за њихово повремено или стално ангажовање у Србији 
и у вези са њом“, саопштила је данас организација „Центар за живот – да нас буде више“. 
То је показало истраживање „Карактеристике и ставови висококвалификоване дијаспоре и 
повратника“ које је „Центар за живот – да нас буде више“ крајем 2018. године спровео у 
сарадњи са кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 
политику и уз техничку подршку Републичког завода за статистику. 
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Резултати истраживања и препоруке који из њих произлазе, треба да буду оријентир за нову 
политику у односу на дијаспору и повратнике, наводи се у саопштењу. 
Одлив мозгова, додаје се, неће престати, али би креирањем „свестране политике“ могао да буде 
умањен. 
„У догледној будућности је неизбежно, само је питање у којој мери, исељавање наших 
стручњака. Зато је толико битно да са њима, али и већ постојећом високообразованом 
дијаспором, развијамо што продуктивније односе. Да бисмо то постигли држава мора са њом 
много озбиљније да ради и то на начин који уважава ставове и потребе њених припадника“, 
наводи се у саопштењу. 
Док више од половине талената исказује спремност да сарађује са Србијом, свега 18,6 одсто њих 
сада има план да се на неки начин ангажује у матици, а остали би то урадили ако би неко то од 
њих званично затражио или би се стекли услови за унапред дефинисану сарадњу. 
„Супротно уобичајеном мишљењу да држава од дијаспоре и повратника најпре добија новац 
као корист, испитаници у први план истичу знање које су стекли радећи у другачијем 
друштвеном окружењу и условима, пријатељске и пословне везе са људима из струке, што све 
могу да уложе у напредак наше земље. Ова популација Србији има да понуди и повезивање са 
еминентним светским институцијама. Испитаници нуде и своје консултативне услуге на тим 
пољима“, наводи се у саопштењу. 
Координаторка истраживања била је социолошкиња Милица Весковић Анђелковић. 
 

 
 

Синдикат: Радници Фијата од среде поново у халама 
Извор: Танјуг 
      
КРАГУЈЕВАЦ: Компанија Фијат Крајслер Аутомобили Србија 16. јануара наставиће 
производњу, после зимског одмора који је трајао од друге половине новембра.  
 
Председник Самосталног синдиката ФЦА, Зоран Марковић, изјавио је за Телевизију Крагујевац 
да је за данас и сутра планирана пробна производња, док ће фабрика званично, у пуном 
капацитету, са радом почети 16. јануара.  
Он је казао да синдикат и запослени у компанији у Крагујевцу у наредном периоду очекују нови 
модел и већу производњу.  
Увођење новог модела довело би до повећања обима производње, а самим тим и до 
побољшања ситуације у компанији, сматра Марковић.  
То су, уједно, како наводи, и захтеви на чијем испуњењу Самостални синдикат фабрике 
инсистира у разговорима са послодавцем.  
Након скоро двомесечне паузе, запослени у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија 
требало би да се у производне погоне врате средином седмице. 
Производња је стала у другој половини прошле године, због како је објашњено, усклађивања 
производног процеса са захтевима тржишта.  
Марковић за РТК подсећа да су запослени били најпре на плаћеном одсуству, а потом су 
уследили колективни годишњи одмор и новогодишњи и божићни празници.  
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Немцима требају квалификовани радници који и Србији недостају 
      
НОВИ САД: Наредне недеље биће формиран експертски тим Министарства рада састављен од 
најеминентнијих људи из Србије чији је задатак да Влади Србије предложи мере да би млади 
убудуће остајали у земљи, али и да би се они који су отишли вратили у Србију. 
 
Другим речима, да би Србија сачувала радну снагу коју има, али и вратила оне кадрове који су 
већ отишли на рад у иностранство. 
Како је објаснила државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Бојана Станић, експертски тим, у којем ће бити представници свих 
надлежних институција, почев од Српске академије науке и уметности до министарстава 
привреде, финансија, просвете, омладине и спорта, факултета, Уније послодаваца Србије, 
Привредне коморе Србије, репрезентативних синдиката, треба да спречи одлив мозгова из 
наше земље. 
Циљ Владе Србије је да наша земља не буде препозната као тржиште јефтине радне снаге већ 
квалификоване и квалитетне, и управо због тога је и формиран стручни тим који ће дати 
најбоље инпуте шта Србија треба да уради да би задржала људе који су квалитетна радна снага, 
објаснила је Бојана Станић. 
Одлазак радне снаге није проблем само Србије јер и целу Европу мучи недостатак 
квалификованих радника. Управо због тога је јасно да ће се наредних година, осим борбе за 
инвеститоре, водити и љута борба за радну снагу. Многе европске државе већ сада недостатак 
радне снаге на домаћем тржишту покушавају да надоместе радницима из суседних држава. Као 
што инвеститоре за долазак у неку државу привлачи висина државних субвенција, односно то 
колико је која спремна да им да, тако се и радна снага „довлачи” већим платама. 
Веће плате јесу главни мамац за радну снагу, а поготово ону из држава Западног Балкана. 
Отуда није ни чудо што се последњих дана одлуке многих држава односе управо на раднике с 
тог подручја. Немачка је усвојила Закон о усељавању стручне радне снаге из других држава, 
укључујући и оних које нису чланице ЕУ, чиме је широм отворила врата, како нашим 
грађанима, тако и оним из суседних држава. То пак значи да би од 1. јануара 2020. године 
многи радници из овог региона могли постати модерни „гастарбајтери с Балкана”. 
Хрватска је такође пред крај прошле године донела одлуку да у овој години изда више од 
65.000 радних виза странцима да би надокнадила недостатак радне снаге. Пре ње то је урадила 
Словенија, којој такође недостају квалификовани радници. По последњим подацима 
словеначког Завода за статистику, једно од десет радних места попуњено је страницима, и то 
највише из Босне и Херцеговине и Србије. Ако се томе дода да су Словенци непосредно пред 
Нову годину донели одлуку о томе да минимална зарада у тој држави у 2019. години буде 760 
евра, сасвим је јасно да је она за велики део наших грађана постала „Запад”. То што је Словнија 
релативно близу Србије је предност за оне који одлазе тамо да раде јер могу барем једном 
месечно да дођу кући. 
Србија је добро ушла у битку за инвеститоре и постигла резултате као лидер у региону по 
привлачењу страних инвестиција, али јој сада предстоји још тежа борба за квалификовану 
радну снагу. Наиме, чињеница је да управо кадрови који имају добар пролаз у Немачкој, али и 
другим европским државама, недостају и у Србији. Махом је реч о занатлијама – возачима, 
заваривачима, браварима, куварима, керамичарима, фасадерима, пекарима, али и 
медицинским радницима, ИТ стучњацима... Анализа тржишта рада показује да је прошле 
године највећа потражња на српском тржишту радне снаге била за неквалификованим 
радницима и онима са средњом стручном спремом. Занимљиво је да ни друге државе које 
траже начин да реше проблем недостатка радне снаге из земаља Западног Балкана не „вапе” за 
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високообразованим кадровима већ имају став да је важније шта ко уме и зна да ради и како 
ради, него коју диплому има. 
 
Ништа без дебљег новчаника 
Од надлежних државних органа стижу уверавања да ће просечне зараде у Србији од ове године 
расти, поготово у оним делатностима у којима је већ евидентан недостатак квалификоване 
радне снаге. Међутим, српски радник би, чак и да се просечна плата дупло повећа, и даље остао 
јефтина и квалификована радна снага на коју сви бацају око. 
Дакако, плате не могу порасти преко ноћи, али је веома важно да радници буду мотивисани да 
остану у Србији. То се може учинити једино уколико им у џепу буде све више новца јер ће у 
супротном на нашим градилиштима и даље радити Македонци и Албанци, камионе и аутобусе 
возити странци којима је само тренутно боље код нас него у њиховим државама, што никако не 
значи да ће овде и остати.  
 
Колико ће наших радника отићи на рад у иностранство зависи пре свега од висине плате коју 
могу зарадити овде и тамо. То значи да је дошло време да инвеститори зарад квалификоване 
радне снаге – с којом и сада кубуре – морају да понуде знатно веће плате од минималца који 
обично исплаћују српским радницима, јер у супротном неће имати код да им ради. Уз просечне 
плате у Србији, које су и даље међу најнижима у Европи, не може се ући у мегдан с тржиштима 
рада других држава, и то оних где су минималне зараде неколико пута веће од просечне код 
нас. 
Љ. Малешевић 
 

 
 

Административни радници у правосуђу данас у једночасовном штајку 
уди запослених на одређено време и неопходност усклађивања статуса намештеника. 
 
Штрајк упозорења организовао је Синдикат правосуђа Србије, а председница тог синдиката 
Слађанка Милошевић рекла је за агенцију Бета да штрајк неће угрозити суђења, јер рад 
обустављају административни радници. 
Она је навела да Синдикат има 11.000 чланова и да очекује да ће већина обуставити рад. 
"Забрана запошљавања у јавном сектору стриктно се поштује само у правосуђу. Градска управа 
прошле године запослила је 3.500 људи, полиција сваке године запошљава, само у правосуђу 
нема запошљавања иако имамо чест избор носилаца правосудних функција", казала је 
Милошевић. 
Објаснила је и да намештеници треба да раде споредне послове у правосуђу, али да они 
обављају државне - стручне послове које не би смели по закону и за које нису плаћени. 
Додала је да у правосуђу људи раде на одређено време и по 15 година, иако је законом 
предвиђено да у таквом статусу могу да раде најдуже шест месеци. 
"Ти људи се годинама злоупотребљавају и држе у страху. Не разумем зашто не могу да се 
запосле на неодређено време, то не би значило додатна издвајања из буџета јер су они већ у 
систему", рекла је Милошевић. 
Као пример навела је да у Јавном тужилаштву на једног тужиоца долази 1,4 запослених што 
није довољно за ефикасан рад. 
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"Дакле тих 1,4 запослених су и записничар, курир, експедитор, возач. Недостатак запослених је 
толики да записничари трче од једног до другог тужиоца на саслушања. Како држава у таквим 
условима очекује ефикаснију борбу против криминала?", упитала је Милошевић. 
Синдикат правосуђа Србије имао је у састанак с министарком правде Нелом Кубуровић у петак, 
11. јануара, али на том састанку није дошло до договора. 
Како је синдикат саопштио после састанка, Кубуровић је изјавила да није могуће запошљавање 
људи на неодређено време, а да је промена статуса намештеника у статус државног службеника 
могућа за дактилографе и достављаче. За остале намештенике министарка је предложила 
прерасподелу новчаних средстава. 
аутор: САизвор: Бета 
 

 
 
"Велика је опасност, сви живимо од те компаније - 4.500 људи"  
 
Крагујевац -- Председник Самосталног синдиката у ФЦАС Зоран Марковић изјавио 
је да не постоји званична потврда да ће у крагујевачкој фабрици бити производње 
новог модела. 
ИЗВОР: Б92  
 
"То је оно што стално очекујемо, да већински представници капитала Фијата и државе да се 
договоре о новом моделу и то је сигурност за раднике. Велика је опасност, сви живимо од те 
компаније, 4.500 радника. Очекујемо да изађу са конкретним планом и пројекцијом за наредни 
период", навео је Марковић за Прву ТВ.  
 
На питање о најавама за нови модел, Марковић је казао да званичне потврде о томе нема и да 
је реч о медијској кампањи.  
 
"Све те информације ми немамо. Немају ни представници Владе Србије", казао је Марковић.  
 
Он је подсетио да према петогодишњем плану из јуна прошле године Фијат остаје у Србији, до 
краја године је требало да компанија направи пројекције за фабрике у Италији а онда и за своје 
фабрике у иностранству – Србији, Пољској, Турској.  
 
Марковић је казао да после скоро двомесечне паузе, производне траке у Фијатовој фабрици у 
Крагујевцу крећу ове недеље. Јуче и данас је пробна производња а од сутра производња у 
пуном капацитету.  
 
На питање због чега је толико дуга пауза у производњу, Марковић је казао да је познато да 
Фијат не производи за лагер и да је пауза настала због усаглашавања производње са 
потражњом. 
 


