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ТЕКТОНСКЕ ПРОМЕНЕ У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ Ко буде смирен, 
љубазан и брз може да рачуна на ВЕЋУ ПЛАТУ 
 Сузана Лакић 
 
Способност да раде под стресом, љубазност, смиреност, брзина, тактичност и истрајност, само 
су неки видови понашања који ће од четвртка бити под лупом код свих државних службеника. 
Како је прецизирано Уредбом о вредновању радне успешности у коју је "Блиц" имао увид, 
државне службенике ће оцењивати руководилац групе или одељења једном годишње. Њихов 
рад биће праћен током целе године, а основна мерила биће резултати рада и понашање на 
радном месту на које се односи чак 67 питања подељених у осам група. 
Тако ће руководиоца интересовати како радници управљају, размењују и пружају информације 
важне за посао, колико брзо доносе праве одлуке, распоређују задатке и дају јасна упутства. 
Вредноваће и то колико њихови запослени успешно раде под стресом и колико су у могућности 
да стрес не преносе на сараднике. Оцењиваће се и љубазност, отвореност у комуникацији, 
смиреност, тактичност у наступима, квалитет сарадње, дипломатичност, предузимљивост, 
савесност... 
У оцењивању ће бити важна и способност у одређивању приоритета, истрајност у случају 
препрека, као и радна дисциплина, уживање поверења сарадника и ниво дигиталне 
писмености. 
Чак 67 питања подељених у осам група 
Уредбом, коју је Влада донела пре неколико дана, прецизирано је да ће се оцењивати сви који 
раде у органима државне управе, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном 
правобранилаштву, Скупштини, у органима које бира Скупштина, те у службама председника 
Републике, Владе, Уставног суда... Према проценама ради се о више хиљада запослених. 
Од оцењивања су изузети руководиоци и запослени који су у години радили краће од шест 
месеци и приправници. 
Неће бити оцењивани ни запослени у државном апарату који се не сматрају службеницима, као 
што су народни посланици, председник и судије Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни 
тужиоци, заменици јавних тужилаца и друге особе које на функцију бира Скупштина или 
поставља Влада. 
Како је "Блиц" недавно писао, вредновање ће трајати до краја 2020. године. Након 
тога, у 2021. руководиоци ће донети писану оцену за сваког запосленог, а они који 
се добро покажу могу да рачунају на аутоматско повећање зараде. По основу 
награђивања, њихове плате тако би могле да буду увећане за неколико хиљада 
динара до 8.000 месечно колико би, рецимо, добио виши саветник, односно 
руководилац одељења за кадрове, правне послове, финансије или комуникације. 
Практично, ако се покаже добро на послу, правник или економиста у звању млађег саветника 
могли би да напредују по два разреда и добију повећање по 4.000 динара. Помоћник директора 
одељења за кадрове или финансије могао би у таквим околностима да добије повишицу од 
6.500 динара, а његов надређени 1.500 динара више. 
 
 
 
 

http://www.blic.rs/autori/suzana-lakic
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/akademija-za-ljubaznost-i-efikasnost-svi-sluzbenici-proci-ce-program-strucnog/2hc11wn
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/akademija-za-ljubaznost-i-efikasnost-svi-sluzbenici-proci-ce-program-strucnog/2hc11wn
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/drzavni-sluzbenici-morace-da-budu-ljubazni-kao-u-bankama/qk6c8et
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НОВИ ЗАКОН Борачке пензије и друге олакшице за учеснике ратова 
деведесетих, укључујући и бомбардовање 
 Танјуг 
 
Погодности из предлога новог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида 
рата и чланова њихових породица, односиле би се на учеснике свих ратова - закључно са НАТО 
бомбардовањем 1999. године, пишу данашње "Вечерње новости". 
Како наводи лист, у те погодности спадала би месечна примања, пензије, инвалиднине, додаци 
за негу, једнократна новчана помоћ, бесплатна рехабилитација и опоравак, повлашћена 
вожња, бесплатно путовање и за пратиоце, финансијске дотације за возило, бесплатне сахране 
и још много принадлежности имаће борци, ратни инвалиди и њихове породице и потомци. 
Нови закон тек треба да прође скупштинску процедуру и могао би да ступи на снагу 1. јануара 
2020. године. 
Како је речено у министарству за рад, социјална и борачка питања, реч је о радној верзији 
закона, а у току је прибављање мишљења и сагласности других надлежних органа. 
Уколико буде усвојен, овај закон би требало да буде основни документ који ће 
обезбедити многе повољности за све ратнике (у појединим случајевима њихову 
родбину и потомке) - од балканских ратова до НАТО агресије 1999. године, као и за 
оне који учествују у мировним акцијама под заставом УН. 
Овим законом ће бити обухваћено и око 36.000 борачких пензионера, наводе "Новости". 
- После много деценија склопљен је политички консензус, па закон обухвата све уцеснике 
ратова, попут партизана и четника, али и припадника војске краљевине Југославије од 6. до 17. 
априла 1941. године. Признају се учесници Равногорског покрета од 17. априла 1941. до 15. маја 
1945. године - пише лист. 
Како се додаје, највећа новина су учесници у оружаним сукобима СФРЈ од 17. августа 1990. 
године, као и 27. априла 1992. године. Ту су коначно и они коју су бранили СРЈ током НАТО 
бомбардовања од 24. марта до 26. јуна 1999. Године 
 

 
 

До 2060. биће нас за петину мање 
 
Најстарије становништво у имају општине Црна Трава, Гаџин Хан, Рековац, 
Сврљиг, Ражањ и Бабушница, док се као демографски најмлађа издваја општина 
Прешево 
Србија ће до 2060., према очекивањима европске статистичке агенције Еуростат, имати 21 
одсто становника мање него 2015. године, што је сврстава међу европске земље са највећим 
очекиваним смањењем броја становника, речено је данас на панелу о демографским 
променама у Србији. 
„Последњи расположиви подаци из 2017. године показују да се тренд снажног и континуираног 
процеса демографског старења у Србији наставља. Просечна старост у Србији 2017. износила је 
43 године, а удео у становништву старијих од 65 година достигао је 19,6 одсто”, казала је 
представница Републичког завода за статистику Љиљана Секулић, преноси Бета. 
Она је навела да је пре готово седам деценија становништво Србије било једно од најмлађих у 
Европи, када је удео старијих од 65 година био 5,6 одсто, а просечна старост је износила 29,1 
годину. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
http://www.politika.rs/
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„Најинтензивније старење десило као последица политичке и економске кризе у Србији током 
последње деценије 20. века, обележено великим исељавањем млађег становништва, одлагањем 
рађања и јаким падом фертилитета”, рекла је Секулић. 
Према њеним речима, стопа фертилитета, односно просечан број деце који у репродуктивном 
добу рађа једна жена, у Србији је у 2017. години био 1,48, док је за одржање броја становника 
неопходно да стопа фертилитета буде 2,1. 
„Достигнути фертилитет је такав да дуже од пола века, од 1956. године не обезбеђује ни просту 
репродукцију становништва, а од почетка овог века је за око 30 одсто мањи од нивоа 
неопходних за замену генерација”, рекла је представница РЗС-а. 
Србија се, како је додала, по просечној старости становника од 43 године налази у групи 
европски најстаријих држава, чија је старост изнад 43 године, међу којима су и Словенија са 
43,5 и Хрватска са 43,4 године. 
По подацима за 2017. годину пет, држава са најстаријим становништвом су Немачка, Италија, 
Португал, Грчка, док најнижу просечну старост становништва имају Турска са 31,4 и Албанија 
са 35,6 година, а следе их Молдавија, Исланд и Ирска. 
Најстарије становништво у Србији, чија је просечна старост већа од 49 година, имају општине 
Црна Трава, Гаџин Хан, Рековац, Сврљиг , Ражањ и Бабушница, док се као демографски 
најмлађа издваја општина Прешево чије је становништво просечно старо 32,1 годину, потом 
следе Тутин, Бујановац, Нови Пазар. 
На скупу је речено и да је старење становништва повећало стопу зависности старог 
становништва, па се тако сад у Србији на 100 људи радног узраста, у које спадају они од 15 до 54 
године, долази 30 старих, а прогнозира се да ће 2060. њихов број порасти на 57. 
Резултати пројекције становништва Србије до 2060. године, који је израдио РЗС, указују да ће у 
и наредним деценијама становништво бити изложено процесу демографског старења по свим 
параметрима. 
„Даље старење популације је сигурна будућност Србије”, казала је Секулић и навела да ће, 
према истраживањима, 2060. године готово сваки трећи становник Србије бити старији од 65 
година. 
На скупу је речено и да поред тога што Србије има Стратегију подстицаја рађања и даље се 
симболично бави проблемом сиромаштва породица са децом. 
Наведено је и да деца у Србији имају и значајно вишу стопу ризика од сиромаштва (30 одсто) у 
односу на општу популацију, а сиромаштво је посебно изражено у породицама са четворо и 
више деце. 
Оцењено је да држава треба да направи свеобухватну стратегију којом ће постићи више рађања, 
смањити смртност, смањити исељавања, али и подстаћи веће усељавање, односно повратак 
оних који су отишли из земље. 
 

 
У некад највећој издавачкој кући данас ванредна седница Скупштине акционара 

Очекује се ново руководство Просвете 
 
На данашњој ванредној седници Скупштине акционара Издавачког предузећа 
Просвета очекује се да ће бити изабран нови Одбор директора уместо старог 
састава коме је мандат истекао још средином прошле године. 
Пише: М. Н. Стевановић 
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Међу њима је и генерални директор, иначе пензионер Драган Миленковић, против којега је 
поднет читав низ представки Министарству за привреду, да би реаговање тек сада уследило, 
најавом државе као већинског власника да ће на данашњој седници поставити ново 
руководство. 
Мали акционари указивали су на то да је и пословање под УППР-у било у губитку и то за 9,2 
милиона динара само у 2017. док је током периода у коме је предузећем управљао Миленковић 
дуг акумулиран на 66,8 милиона динара, односно више од пола милиона евра. 
Уколико се и то не чини да је висока цифра, требало би имати на уму да је од некадашње 
Просвете, после неуспешне приватизације, остала само књижара Геца Кон у Кнез Михаиловој 
улици. Она је иначе скроман издавачки план у пракси десетковала а на полицама се углавном 
налазе или стара издања или публикације и књиге које издају друге куће, пре свега оне у 
којима је Миленковић директор, оснивач, власник или главни уредник. Да је он и самим 
постављањем за директора, главног и одговорног уредника Просвете у сукобу интереса, 
запослени указују годинама. 
И Министарство привреде обавестили су да је осим тога и главни и одговорни уредник 
предузећа Сениор Медиа и Коматина. Те фирме, за разлику од Просвете, послују са добитком, а 
своја издања попут часописа „Јапански хороскоп Хиргаку“, Туристички водич кроз Јапан или 
„Јапанска електронска врачара“, која припрема као оснивач и власник Српско-јапанског 
друштва, пласира на рафовима Просветине књижаре. 
Иначе, Издавачко предузеће Просвета налази се на листи од 24 спорне приватизације, јер је 
2009. продато ИПС медији Дејана и Теодоре Пантовић, који су истовремено узели и издавачку 
кућу „Рад“. 
За годину дана колико су те куће биле у њиховом власништву, продате су све књижаре и 
магацини, а издавачка делатност потпуно угашена. Приватизација је раскинута, власници који 
су потом пребегли у Црну Гору тврдили су да је новцем од продатих локала измирен дуг, али 
када је Агенција за приватизацију ушла поново у посед тих некад респектабилних издавачких 
предузећа, утврдили су да је имовина нестала а дугови остали. 
Колико је познато, тужилаштво није покренуло ниједан поступак против бивших власника 
нити је истраживало ту продају. У Извештају о 24 спорне приватизације Просвета се не 
помиње. 
 

Несрећа у ваљевској фабрици „Крушик“, лакше повређена два 
радника 
 
У једном од погона ваљевског „Крушика“ у уторак око 21 час, како незванично 
сазнаје дописник РТС, дошло је до техничко-технолошке несреће, када је 
активирана једна каписла. 
Пише: РТС 
     
Лакше су повређена два радника. Они су после указане помоћи у Ваљевској болници пуштени 
кућама. 
У фабричком кругу „Крушика“ нема последица ове несреће. 
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Хаварија на трафоу који рудник снабдева струјом 

Спасени сви рудари Трепче 
 
 
Око 100 рудара рударског комплекса Трепча, рудника Стари трг, који су били 
заробљени на 700 метара испод површине после квара електричне мреже, спасени 
су, јављају приштински медији. 
Пише: Радио Слободна Европа 
Рудари Трепче извучени су на површину након интервенције и повратка струје у Трепчи, јавља 
КТВ. 
Према ранињим наводима, сумњало се да се рудари налазе на дубини од 700 метара.  
Вест је за РСЕ потврдио председник синдиката радника Трепче, Шућри Садику. 
“Живот им није угрожен. Проветравање је на нивоу али разматрамо алтернативе како би се 
лифт што пре оспособио”, казао је Садику. 
И званичници Дистрибуције за снабдевање електричном енергијом (КЕДС) потврдили су да је 
трафо унутар објекта Трепче изгорео приликом нестанка струје у Митровици. 
КЕДС је саопштио да су екипе одмах изашле на лицу места. 
 

 
 

Србија отпорнија на кризу него 2008. године 
 
      
Већ неколико месеци се за ову годину најављује нова светска економска криза. 
Опасност и нову кризу у светској економији још половином прошле године предвидео је 
Нуријел Рубини, познатији као Доктор Пропаст, који је и 2008. године упозорио н то да криза 
долази. Но, он је и претходних година најављивао економске кризе па до њих  ипак није 
дошло. Ипак, економисти сматрају да данас нико са сигурношћу не може тврдити да је реч о 
још једном промашеном нагађању, али су сложни у оцени да је Србија данас спремнија за њу 
него што је то била пре деценију. 
Економиста Иван Николић оцењује да је Србија сада у много бољој финансијској ситуацији ако 
дође до нове светске економске кризе и да ће је много спремније дочекати. 
– Ако је извесно да нам криза куца на врата, сада смо у повољнијој ситуацији него у 2008. – 
указао је Николић. – Имамо јавни дуг на путањи раздуживања, који опада убрзано, вероватно и 
рекордно, посматрано по европским земљама. Србија има и нагомилане нето девизне резеве 
које превазилазе десет милијарди евра, док су 2008. године износиле око 3,5 милијарде. 
Немамо никаквих поремећаја и све је мирно, за разлику од 2008. године, када су сви били 
свесни тога да смо на стакленим ногама, иако смо имали неке позитивне индикаторе који су 
били вештачки створени. 
Немогуће је спремити се за нову економску кризу нити из ње изаћи без оштећења 
По оцени професора на Економском факултету у Београду Саше Ранђеловића, немогуће је 
спремити се за нову економску кризу нити из ње изаћи без оштећења. Ипак, добром 
превентивом њене последице могу бити ублажене. 
– Нема директних начина на које бисмо се могли значајније заштитити, осим можда 
значајнијом диверзификацијом извоза, у смислу да повећамо број тржишта на која изовзимо 
јер вероватно не би сва била пођеднако погођена – оценио је Ранђеловић. – Да би се дугорочно 

https://www.slobodnaevropa.org/a/29724512.html
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или макар средњорочно ти ризици смањили, потребно је подстицати раст домаћих 
инвестиција. 
Постоји и део економиста који припадају песимистичнијем кругу и који верују да ће нова криза 
бити слична, или чак и тежа од оне у 2008. години. Њихов аргумент је да су готово сви 
економски показатељи ризика данас лошији него пре деценије, а капацитети држава да се носе 
с кризом великим делом су потрошени на санирање претходне. Помињу економски рат Кине и 
САД, дубоку кризу у ЕУ, Латинској Америци, а као „шлаг” на торту истиче се успоравање раста 
кинеске привреде. 
Тако је, по оцени економисте Небојше Катића, нова економска криза неминовна, тим пре што 
је успорен раст кинеске привреде, што представља нови лош феномен, који 2008. године није 
постојао. По његово мишљењу, нова економска криза имала би последице и на српску 
економију. 
 
Чувамо се паметном политиком 
Српска премијерка Ана Брнабић тврди да је смањењем јавног дуга на 50,1 одсто БДП-а Србија 
ушла у безбедну зону, што је веома важно с обзиром на то да постоји могућност да дође до нове 
светске економске кризе. 
– Светске берзе показују да постоје велики удари и да је могуће да дође до нове економске 
кризе, али Србија је за ту кризу спремна јер од 2014. године води паметну политику, 
фокусирајући се на смањење јавног дуга – оценила је Ана Брнабић. 
 
– Ако до кризе дође, прилив капитала ће се зауставити и Србија ће се суочити с падом динара и 
дужничком кризом. Претпостављам да ће одговор на кризу бити исти као и 2008. године и да 
ће се Србија поново обратити ММФ-у за помоћ. Криза ће се манифестовати онако како се такве 
економске „непогоде” увек манифестују: бекством капитала из земље, дубоком рецесијом, 
пропадањем предузећа, растом незапослености и новим порастом сиромаштва – сматра Катић. 
Смањење прилива страних инвестиција, на које Србија и у овој години озбиљно рачуна и чак 
предвиђа да ће оне бити веће од три милијарде евра, у случају нове економске кризе било би 
неминовно и по оцени економисте Љубодрага Савића, професора на Економском факултету у 
Београду. Он подсећа на т да су стране директне инвестиције 2007. године биле гоово две 
милијарде, а да су за годину пале на 1,3 милијарду. То указује, по Савићевој оцени, да би страни 
инвеститори, дакако не сви, у случају кризе могли напустити Србију и да је то највећа опасност 
за српску економију. 
Љ. Малешевић 
 

 
 

Независност за Инсајдер: Леони повукао захтеве које су радници 
морали да потписују 
 
Милорад Пановић из синдиката Независности каже за Инсајдер да је немачка фирма Леони 
повукла документ који је у прошли четвртак упутила својим запосленима. Радници ове фирме 
код Дољевца у четвртак су добили захтев од послодавца да потпишу сагласност у којој се 
наводи низ ставки које послодавцу, између осталог, дају право да им мења плату, накнадно 
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смањује део зараде, организује ноћни рад дуже од једне недеље месечно или их премести на 
рад у друго место удаљено више од 50 км од тренутног, па чак тражи сагласност и да своје 
запослене упути на рад код другог послодавца. 
Пановић истиче да је на ову одлуку утицала интервенција синдиката, али и притисак медија. 
 “Они су желели да потпишу сви запослени, међутим, ми смо интервенисали, а на то је утицао и 
притисак медија, па је то повучено још у петак. Тај споразум који су они направили је мало 
преопширан и све те ставке одједном не могу бити предмет таквог споразума, већ се с 
радницима за сваку ставку у конкретној ситуацији потписује појединачни акт“, истиче 
представник Независности. 
На питање Инсајдера шта ће бити с онима који су већ потписали сагласности, Пановић каже да 
она свакако „не производи никакво дејство“. На питање која је гаранција да то неће произвести 
дејство, Пановић тврди да ће синдикат реаговати ако дође до тога. 
Подсетимо, 17. јануара компанија Леони својим радницима је понудила на потпис документ на 
којима је изнето низ захтева. Из фабрике су саопштили да је све по закону и да радници не 
морају да потпишу, док је професор радног права Марио Рељановић за Инсајдер навео да такав 
бланко документ „никако не може бити у складу са законом“. 
Одредбе из документа према наводима Леонија биле су укључене у стандардни уговор од 
оснивања компаније у Србији 2009. године, али су почетком ове године одлучили да издвоје и 
ставе у посебан одељак Уговора - “Изјава о сагласности”. 
У Леонију тврде и да се „Изјаве о сагласности“ примењују у свим производним јединицама и 
све запослене без обзира на позицију у компанији или држављанство запосленог, као и да нико 
није обавезан да сагласност потпише. 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/13190/Sporni-zahtevi-fabrike-Leoni-Kr%C5%A1enje-zakona-ili-pravo-poslodavca.htm
https://insajder.net/sr/sajt/tema/13190/Sporni-zahtevi-fabrike-Leoni-Kr%C5%A1enje-zakona-ili-pravo-poslodavca.htm
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Сагласност коју треба да потпишу радници фабрике Леони 
С друге стране, професор радног права на Институту за упоредно право у Београду Марио 
Рељановић рекао је за Инсајдер да документ који је понуђен радницима „никако не може бити 
у складу са законом“ јер радници не могу бланко да пристану на одредбе за које се сагласност 
може дати само у конкретним случајевима. 
„Појединачно гледано свака од тих ставки које су они навели јесте могућа по закону. Осим ове о 
узимању више од две трећине зараде. Међутим, оне су законите само када постоје тачно 
одређени услови у конкретном случају који послодавац утврди одлуком или другим актом, а на 
који запослени треба да пристане. Дакле, треба да се да сагласност за сваку од ставки само у 
појединачним и конкретним случајевима, а не бланко за све икада што ће наступити - сутра 
или за пет година“, навео је Рељановић за Инсајдер. 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/13190/Sporni-zahtevi-fabrike-Leoni-Kr%C5%A1enje-zakona-ili-pravo-poslodavca.htm
https://insajder.net/sr/sajt/tema/13190/Sporni-zahtevi-fabrike-Leoni-Kr%C5%A1enje-zakona-ili-pravo-poslodavca.htm
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Он је навео и да посебно нису законите одредбе о обустави зараде због накнаде штете. 
„Ставка која каже да послодавац може наплатити своје потраживања обустављањем зараде 
радника у висини који прелази две трећине плате, то значи да послодавац може буквално да 
каже: 'Океј, штета је настала, криви су Пера, Мика и Жика, трошак је 100.000 евра. Сад ћемо 
ми њима да одбијамо целу плату наредних 18 година да би они то отплатили'. И ти сад кажеш 
ја се са тим не слажем, нисам направио ту штету, а послодавац каже: 'Јесте, али потписао си 
сагласност пре шест месеци или шест година'“, навео је Рељановић. 
Милорад Пановић из Независности наводи да је Леони имао другачију идеју у вези с том 
одредбом, али да свакако то није смело да се понуди на тај начин свим радницима, већ 
евентуално само онима које фирма шаље у иностранство. 
„Они су имали другу идеју што се тога тиче. То се односило на раднике који добију аконтативни 
део за пут и рад у иностранство. И онда они оду у Румунију, тамо се оспособе, па одатле оду за 
Чешку или Словачку, а притом не врате тај део који нису потрошили. Само из тих разлога је тај 
део уведен. Али свакако то  није требало да раде на тај начин. То је евентуално требало да се 
потписује с људима који иду на пут, а не да буде универзално за све“, истиче он. 
У Инспекцији рада за Инсајдер наводе да званичну пријаву радника за кршење права у овом 
случају до данас нису добили. 
Компанија Леони у Србији је од 2009. године и послује уз државне субвенције. Прошле године 
менаџмент компаније саопштио је да су добили 24 милиона евра субвенција из буџета Србије, 
од најављених 32 милиона евра. 
Немачка компанија Леони производи каблове за возила „јагуар“ и „ландровер, а у три погона у 
Србији у Прокупљу, Малошишту и Дољевцу упошљава око 6.000 радника. 
Саша Драгојло 
 

 
 

Штрајк уродио плодом, радницима веће плате, руководство под лупу  
 
Београд -- После договора са представницима Владе Србије, од данас 120 служби 
катастра непокретности ради пуно радно време. 
ИЗВОР: Б92 
  
 
Штрајк који је трајао од 24. децембра је прекинут, а запослени су издејствовали све своје 
захтеве. 
Према речима Мирјане Радмиловића, из катастра Земун, свим запосленима у Републичком 
геодетском заводу ће бити повећане плате.  
 
"Формирана је радна група која ће се бавити трансформацијом РГЗ, добили смо једнократну 
исплату што нам је ускраћемо прошле године", за Прва ТВ прича Радмиловић.  
 
Према њеним речима, представници синдиката од надлжног министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфрсатуктуре да се испита рад руководства РГЗ.  
 
 


