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Од двадесет једног социо-економског савета фукционишу само четири 
Аутор: Југпресс 
 
Министар за рад,  запошљавање, борачка и социјална питања   
Зоран Ђорђевић  рекао је данас у Нишу  да ће у овом граду  ускоро заживети локални 
Социјално-економски савет.  
Он је ово изјавио након заседања Социјално-економског савета Владе Србије коме су 
присуствовали  представници Владе, репрезентатвних синдиката, послодаваца и представници 
града Ниша.  
Разговарало се о унапређењу пословног амбијента Србије али и о раду локалних социјално-
економских савета. 
У Србији постоји 21 локални социјално-економски савет али да свега четири функционишу, па 
је данас покренута је иницијатива за обнављање  Савета у Нишу. 
После седнице републичког Социјално-економског савета у нишкој Градској кући Ђорђевић се 
обратио новинарима 
” На једној од седница ми смо констатовали да не можемо глобално и генерално да знамо какви 
су проблеми на локалу. Ако гледамо Србију у глобалу, на неком микро нивоу  ми не знамо шта 
се дешава  и какви су тамо проблеми уколико немамо информације са локала, а њих треба да 
нам достављају локални Социјално-економски савет. Ово ће бити јединствена прилика да поред 
онога у чему ми учествујемо , што свакако јесте на дневном реду,  да нам они шаљу неке 
иницијалне ствари што се тиче тог специфичног локала. Што више имамо различитих 
мишљења и извештаја са локала, то ће и квалитет наших одлука бити бољи и у интересу свих. “, 
рекао је министар Ђођорђевић. 
Он је најавио да ће Министарство рада и републички Социјално-економски савет наставити да 
иницирају оснивање локалних савета широм Србије.  
“Министарство је спремно да локалним Социјално-економским саветима обезбеди средства, али 
не може да додели средства уколико савети не раде и немају резултате”, рекао је Ђорђевић. 
„Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви имамо заједнички циљ, а то је 
изградња једне модерне, јаке и економски развијене Србије. Социјално – економски савети на 
локалном нивоу представљају добру прилику да се разматрају теме и дају смернице 
Републичком савету за стварање још бољих услова рада, материјалних давања и помоћи свим 
грађанима”, додао је он. 
Дорђевић је рекао да су теме данашњег састанка биле и извештај о раду у току прошле године, 
као и планови за текућу годину, а притом је  издвојио представљање извештаја о напретку 
Србије када је у питању поглавље 19. 
 „Представили смо кратак извештај Министарства за који смо добили похвале од социјалних 
партнера, као и сугестије, за које верујем да ће нам помоћи у остварењу осталих циљева из 
поглавља 19“, навео је Ђорђевић. 
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је развој града представља суштину једне 
заједнице и то је циљ и града Ниша у наредном периоду, а формирање Социјално економског 
савета  на локалном нивоу је још један корак ка постизању тог циља. Он је навео је да 
ће  градски Социјално-економски савет  бројати 18 чланова. Он је казао да ће се врло брзо 
припремити нормативна акта која ће обезбедити ову подршку, како је рекао, “ која је неопходна 
и направити он што се очекује од једног великог града и регионалнг центра, као што је Ниш.   

https://jugpress.com/author/adminlilas/
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Он је подсетио да је у Нишу 2012. године био основан Социјално-економски савет који како је 
рекао, није одиграо очекивану улогу као и да су  буџетом града за 2019. годину планирана 
средства за рад локалног Социјално-економског савета. 
 

 
 

 
 
Седница Социјално-економског савета у Нишу 
Извор:Танјуг 
 
На седници Социјално-економског савета Владе Србије у Нишу, представници Владе, 
репрезентатвних синдиката, послодаваца и нишке локалне самоуправе разговарали су о 
унапређењу пословног амбијента Србије али и о раду локалних социјално-економских савета. 
Од 21 локалног Социјално економског савета активна су свега четири. Покренута је иницијатива 
за обнављање тог Савета у Нишу. 
Министар за рад, запошљавање и социјална питања Зоран Дјордјевић каже: "Што више имамо 
различитих мишљења и извештаја са локала, то ће и квалитет наших одлука бити бољи и у 
интересу свих." 
Ђорђевић је рекао да локалне власти боље знају шта се дешаба у локалним сегментима и какви 
су проблеми.  
"Ово ће бити прилика да поред онога у чему ми учествујемо и што је на дневном реду, да нам 
они шаљу идеје и неке иницијалне ствари које се тичу тог специфичног локала", рекао је 
Ђорђевић.  
 
 

 
 
Мисија ММФ данас у Београду 
Извор:Танјуг 
 
Делегација Министарства финансија Србије, предвођена министром Синишом Малим, састаће 
се данас са Мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ) коју предводи Џејмс Руф. 
Мисија ММФ-а боравиће у Београду до 5. фебруара, саопштило је Министарство финансија. 
Иначе, делегација Фонда је Србији у јулу прошле године одобрила нови програм сарадње који је 
саветодавне природе, назван чуваркућа, на период од 30 месеци. 
Циљ програма је, како је тада саопштено, одржавање макроекономске и финансијске 
стабилности и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и 
свеобухватног раста, стварања нових радних места и побољшања животног стандарда. 
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ДАНАС ПОСЛОВНИ ФОРУМ СРБИЈА-СЛОВЕНИЈА Чадеж: Највећи 
форум до сада, Словенија је добро тржиште 
Извор:Танјуг 
 
Привредне коморе Србије и Словеније данас у Београду, у оквиру званичне посете словеначке 
државно-привредне делегације, организују Пословни форум Србија-Словенија. 
Након уводних речи председника привредних комора, Марка Чадежа и Боштјана Горјупа, 
учесницима форума обратиће се председници две државе - Александар Вучић и Борут Пахор. 
- Овогодишњи Пословни форум Србије и Словеније, који се данас одржава у Београд, највећи је 
до сада и очекују се представници око 400 различитих компанија - изјавио је председник 
Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж. 
- Имамо занимљивост да је највише компанија из тзв. ИТ сектора и сектора туризма из Србије и 
Словеније. Заступљени су и остали сектори, што је уобичајено. Овај пут видимо да су компаније 
из технолошко-иновативних сектора и поготово туризма јако, јако заинтересоване за сарадњу - 
рекао је Чадеж у јутарњем дневнику РТС-а. Фото: М. Илић / РАС Србија  
Истиче да је Словенија један од најважнијих привредних партнера Србије и да словеначке 
инвестиције у српску привреду премашују милијарду евра. 
- Наш извоз у Словенију 2018. године износио је 572 милиона евра. Поменуо бих да је укупна 
робна размена, која је доста уравнотежена, расте из године у годину и ово је друга година у којој 
смо премашили милијарду евра укупне робне размене. Сам извоз је астао из године у годину, а 
2017. на 2018. годину тај раст износио је 15 одсто. Имамо широк дијапазон производа које 
извозимо у Словенију и то је за нас добро тржиште - рекао је Чадеж. 
Нагласио је да је важно то што председник Србије Александар Вучић и председник Словеније 
Борут Пахор не само да учествују на форуму већ охрабрују привреднике и стварају боље услове 
за њихово пословање кроз своје разговоре. 
Према његовим речима, добра је ствар што словеначке компаније реинвестирају оно што зараде 
и не износе новац из Србије. 
- Све је више тзв. мешовитих компанија, не сам словеначких производјача који долазе у Србију 
и обрнуто, већ улазе и у неки сектор услуга, траже партнере у Србији и праве заједничке 
компаније или договоре и заједнички наступају на трећем тржишту. Имамо одличну сарадњу - 
нагласио је Чадеж. 
Чадеж истиче да је за овај форум пријављен рекорадн број привредника  

Словенија и Србија су једна другој међу 10 најзначајних спољнотрговинских партнера, чија је 
робна размена, према подацима Републичког завода за статистику Србије, 2017. прешла 
милијарду евра и наставила раст у прошлој, 2018. Словенија је и међу 10 највећих инвеститора у 
привреду Србије, а последњих година све је више српских компанија које послују и инвестирају 
на словеначком тржишту. 
Са Словенијом спољнотрговинску размену обавља - извози и увози више од 4200 наших 
компанија, а у Србији је регистровано 1660 фирми и предузетника са већинским капиталом 
правних и физичких лица из Словеније и евидентирано више од 400 инвестиција словеначких 
компанија. 
Према анализама Привредне коморе Србије, значајне су могућности за повећање извоза 
индустријских производа као што су: пластика и производи од пластике, намештај и делови за 
намештај, алуминијум и производи од алуминијума , олово и производи од олова, млечни 
производи, воће, поврће, кондиторски производи и животињска храна. 
Пословни форум Србија-Словенија организује се уз подршку Европске мреже предузетништва 
(Ентерприсе Еуропе Нетwорк), саопштила је Привредна комора Србије. 
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Железара предводи листу извозника  
Аутор:В.Н. 

 

"ХБИС група" са трона скинула "Фијат Крајслер" 
СМЕДЕРЕВСКА железара, односно ХБИС група, по вредности извоза, "скинула" је са трона 
компанију "Фијат-Крајслер аутомобили Србија". Њен извоз лане је био вредан 749,5 милиона 
евра, док је другопласирани "Фијат" остварио извоз од 714,1 милион евра. Укупна вредност 
извоза 15 највећих извозника у 2018. години износила је 4,3 милијарди евра. 
Трећу позицију заузела је "Нафтна индустрија Србије" са оствареним извозом од 465 милиона 
евра. Пиротски "Тигар тајерс" је на четвртој позицији, са оствареним извозом од 388,9 милиона, 
а "Роберт Бош" је пети са 241,5 милиона евра. 
Следе их ХИП "Петрохемија" са резултатом од 213,7 милиона евра, потом "Тетра Пак" са 208,5 
милиона евра, и "Грундфос Србија" са 203,6 милиона евра вредним извозом. Девети на листи је 
РТБ "Бор" са извозом од 181,1 милион евра, а десета је "Јура корпорација" са 180,8 милиона 
евра. 
"Хемофарм" је са извозом од 175,9 милиона евра 11. на листи највећих извозника, компанија 
"Леони" заузима 12. позицију са извозом вредним 167,3 милиона евра, а "Хенкел Србија" је 13. са 
163,5 милиона евра. 
Потом следе компанија "Горење" са извозом од 148,8 милиона евра, док је последња на листи 
извозника "Викторија група", са 130 милиона евра.  
 

Држава фирмама плаћа опрему  
Аутор:С. Б. 

 

Малим и средњим предузећима и предузетницима на располагању 1,7 милијарди динара које 
Министарство привреде додељује бесповратно. За развојне пројекте 500 милиона, а за набавку 
машине милијарда 
МАЛА и средња предузећа и предузетници могу да конкуришу за део од 1,7 милијарди динара 
које Министарство привреде додељује бесповратно кроз три програма. Од јуче је отворен 
конкурс за подстицаје за развојне пројекте, за помоћ почетницима у пословању и позив банкама 
заинтересованим да буду партнери у програму подршке малим предузећима у набавци опреме. 
За подстицање предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. Министарство је определило 500 
милиона динара за бесповратна средства. Од тога могу да финансирају 20 одсто пројекта, а 
остатак кроз кредит Фонда за развој. У циљу равномерног развоја предузећима из 
најнеразвијенијих локалних самоуправа одобраваће се и веће учешће бесповратних средстава-
до 30 одсто инвестиције. 
- За почетнике у пословању и фирме у почетној фази развоја, Министарство је обезбедило 200 
милиона динара бесповратних средстава - кажу у Министарству привреде. - Програм је такође 
комбинација гранта, који може чинити 30 одсто инвестиције, и повољног кредита Фонда за 
преосталих 70 одсто улагања. И по овом програму ће се одобравати веће учешће гранта за 
фирме из неразвијених локалних самоуправа - до 40 одсто укупне инвестиције. 
Програмом подршке малим предузећима за набавку нове опреме у 2019. години, Министарство 
је обезбедило чак милијарду динара за бесповратна средства. Расписан је јавни позив за 
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партнере у суфинансирању, односно банке и лизинг куће. Позив ће бити отворен до 11. 
фебруара.  
БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ 
По окончању избора партнера на програму и потписивања уговора, Министарство привреде ће 
расписати и јавни позив за мала и микро предузећа, предузетнике и задруге, за доделу 
бесповратне помоћи. Програм је конципиран тако да грант може чинити 25 одсто вредности 
опреме, 70 одсто трошкова финансирају партнери кредитом или лизингом, док преосталих пет 
одсто чини учешће самог предузећа. 
 
 

Од 1. марта стижу руске пензије  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Ускоро на снагу ступа споразум Србије и Русије о међусобном признавању стажа радницима 
Право ће моћи да искористе и држављани Србије који су радили у бившем Совјетском Савезу 
ЗА нешто дуже од месец дана наши људи који су радили у Русији или грађани Русије који су део 
стажа остварили у нашој земљи, моћи ће да остваре право на старосну, превремену старосну, 
инвалидску или породичну пензију. Наиме, 1. марта ступа на снагу споразум између Србије и 
Русије о социјалној сигурности, који предвиђа остваривање ових права. 
Документом је омогућено да они који немају довољно стажа да би напустили радно место могу 
да се пензионишу сабирањем стажа у две државе, било да се ради о грађанима Србије који сада 
живе и раде у Русији или Русима који раде у Србији. 
Овај споразум између две државе посебно је значајан за раднике који су део радног века 
провели у обе државе. Од 1. марта, ступањем на снагу овог споразума, они ће, како се најављује, 
имати право на две пензије, сразмерно раду у Србији и годинама радног стажа у Русији. 
Српско-руски споразум, како је предвиђено овим документом, важиће ретроактивно, што 
практично значи да се узима у обзир и стаж навршен пре његовог ступања на снагу, тачније 
односи се на наше држављане који су већ радили у Русији, и обрнуто. Ово право би могли да 
искористе и држављани Србије који су радили у бившем СССР, односно признаће им се те 
године у радни стаж, па ће многи ускоро моћи да се домогну пензионог чека. Нова правила неће 
важити за оне који су имали радни стаж мањи од годину дана и оне који су радили на црно.  
УСВОЈЕН 2017. ГОДИНЕ 
СПОРАЗУМ између две државе потписан је у Москви у децембру 2017, а у међувремену су га 
потврдили парламенти обе државе. Споразум је захтевао и усаглашавање техничких 
докумената, како би могао да се примењује. 
Србија има потписане споразуме са 28 земаља. Међу њима су све бивше републике СФРЈ, затим 
Норвешка, Словачка, Велика Британија... 

 

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УЧИНКУ НСЗ У 2019: Незапосленост свести 

на ниво испод 10 одсто  
Извор:Танјуг 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић и 
директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић потписали су 
Споразум о учинку те службе за 2019. годину 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић и 

директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић потписали су у 
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понедељак Споразум о учинку те службе за 2019. годину, и том приликом је речено да је циљ да 

у наредном периоду незапосленост буде сведена на ниво испод 10 одсто.  

Ђорђевић је новинарима рекао да је план о учинку за прошлу годину премашио очекивања, да 
је доста учињено и направљен велики помак. 
"Ипак нисмо задовољни, Влада Србије није задовољна, разговарали смо да треба да тежимо да 
пређемо ту психолошку границу и у овој години спустимо ниво незапослености на испод 10 
одсто", рекао је Ђорђевић и додао да је за то потребно доста чиниоца. 
Он је истакао и да је важно да се на све начине омогући да што више људи заснује радни однос, 
искаже поребу за преквалификацијама, да НСЗ више истражи тржиште рада и да размотри шта 
је потребно у одређеним местима. 
Такође је важно да се омогући да корисници социјалне помоћи не губе то право када се запосле, 
додао је министар. 
Он је навео и да је кључно да се од ове године у сарадњи с Министарством просвете и 
Министарством привреде ради на плану развоја, односно да се омогући да довођење 
инвеститора буде у складу са одређеним планом и структуром. 
"Врло битна су мала и средња предузећа, која су мотор развоја било ког друштва и служе за 
подршку индустрији, имаћемо већи замајац и радићемо заједно с Национаном службом за 
запошљавање", рекао је Ђорђевић. 
Он је похвалио постигнуте резултате у протеклој години и изразио очекивање да се у овој 
години може учинити далеко више. 
Мартиновић је рекао да је потписаним споразумом преузета и обавеза у вези с тим колико лица 
треба да буде укључено у различите мере и програме подршке запошљавању. 
Прошлогодишњи план у погледу броја лица који су укључена у мере политике запошљавања 
премашен је за 15 одсто, навео је Мартиновић. 
Директор НСЗ рекао је да су у тој служби задовољни буџетом који је опредељен за ову годину за 
активне мере запошљавања који износи 4, 5 милиона динара. 
Такође, на располагању ће бити и 200 милиона динара од ЕУ. 
Локалне самоуправе би до 20. фебруара требало да аплицирају за финансирање локалних 
акционих планова и за те намене ће бити опредељено 900 милиона динара. 
"То је веома значајно јер захваљујући томе можемо да помогнемо великом броју људи, да се 
подигне ниво запошљивости, омогуће преквалификације, отварање сопственог бизниса...Та 
средства су намењена за развој приватног сектора како бисмо растеретили јавни сектор", рекао 
је Мартиновић. 
Ове године у различите програме обука и праксе биће укључено 10.000 лица. Могућност 
преквалификације биће на располагању за више од 2.000 људи. 
Мартиновић је навео да је у Србији на крају прошле године забележена најнижа стопа 
незапослености - 11, 3 одсто. 
На евиденцији НСЗ било је 552.000 људи, што је најмањи број откада се користи оваква 
методологија у анкетирању. 
Он је указао да је поражавајуће то што постоји висок проценат лица без квалификација или с 
ниским квалификцијама и да је то практично трећина лица на евиденцији. 
"Сви они захтевају обуке, програме преквалификације како бисмо наместитили недостатак 
кадрова", рекао је директор НСЗ. 
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ПРЕВОЗ ИЛИ ПОЛИТИКА: Не стишава се бура око просветара у 

Горњем Милановцу  
Аутор:М. БОШЊАК 

 

Унија синдиката просветних радника Србије организовала скуп у Горњем Милановцу 
НЕ стишава се бура поводом превоза запослених у школама на радна места. Унија синдиката 
просветних радника Србије средином минуле седмице је током једночасовног штрајка 
упозорења и протеста у центру Горњег Милановца под називом "Зашто да образовање вреди 
мање" - којем су се придружиле и колеге из Крагујевца, Београда, Чачка, Врњачке Бање..., 
поново затражила накнаду која им није исплаћивана чак 13 месеци, а први човек локалне 
самоуправе Дејан Ковачевић сматра да је реч о политичкој манипулацији. 
- Боримо се за једно од најосновнијих права свих колега у Србији, па и у Горњем Милановцу, да 
се о трошку државе превезу на свој посао и да се сигурно врате кућама. Већини не одговара да 
купи месечну карту превозника са којима је и наша општина склопила уговор, јер већина 
просветара то плаћа из властитог џепа.  
Зато смо тужили Владу Србије и спремни смо и на то да правду тражимо пред судовима 
Европске уније, али питамо, ко ће касније да плати судске трошкове за 600 одсто веће од 
стварних дугова према нама - каже председник Уније Јасна Јанковић. 
Просветари су, притом, дефинисали три конкретна захтева: поштовање Закона о раду, 
признавање истих права свима који су запослени у просвети и исплату дугова за 13 месеци до 
краја првог полугодишта. 
- Преко овог политичког протеста Савез за Србију жели да дође на власт, а иза просветних 
синдиката се крије опозиција. Иначе, до наше локалне власти нису постојали јасни 
критеријуми, већ је накнада исплаћивана одокативно, а сада некоме смета то што смо лане 
запосленима у основном образовању за превоз издвојили више од 16 милиона динара, не 
рачунајући дневнице од 655.000. Професори у средњим школама су из локалног буџета добили 
четири и по милиона, а у овој години за све њих, па и за предшколску установу "Сунце", 
определили смо укупно 307 милиона динара, што је четвртина нашег буџета - каже први човек 
Горњег Милановца.  
 

 
 

 
 
 

Мисија ММФ-а до 5. фебруара Београду 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Делегација Министарства финансија  Србије, предвођена министром Синишом 

Малим, састаће се данас с Мисијом Међународног монетарног фонда (ММФ) коју предводи 

Џејмс Руф. 

Мисија ММФ-а боравиће у Београду до 5. фебруара, саопштило је Министарство финансија. 
Иначе, делегација Фонда је Србији у јулу прошле године одобрила нови програм сарадње који је 
саветодавне природе, назван чуваркућа, на период од 30 месеци. 
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Циљ програма је, како је тада саопштено, одржавање макроекономске и финансијске 
стабилности и наставак структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и 
свеобухватног раста, стварања нових радних места и побољшања животног стандарда. 
 
 

Камионџије још мало неће имати ни ко да обучава 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Процењује се да Србији тренутно недостаје око 5.000 професионалних возача и да 

је због тога све више пензионера за воланом. 

Недостатак возача проузроковао је укидање многих аутобуских линија, проређене поласке 
аутобуса, али и све више камиона на паркинзима. Стручњаци тврде да ће од ове године 
недостатак возача бити још већи јер сви професионални возачи треба да добију сертификат за 
управљање моторним возилима у Европи познат као си-пи-си. 
Професионални возачи ће, по правилнику који је прошле године усвојен у Министарству 
саобраћаја, лиценцу добити бесплатно на пет година без накнадне обуке. С лиценцом и радном 
дозволом сви возачи професионалци моћи ће да се запосле у земљама Европске уније без 
додатних обука, које сада коштају између 1.000 и 1.500 евра. Возачи који немају потребну 
категорију могу у року од године од доношења правилника накнадно положити жељену 
категорију у ауто-школи и уписати је као „си-пи-си” квалификацију. 
Колико већ сада недостају возачи у Србији илуструје и чињеница да већину аутобуса и камиона 
возе или старије особе или пензионери. Запослени у друмском саобраћају у просеку имају 55 
година, а дешава се да по уговору о делу буду ангажоване и особе старије од седам деценија. 
Разлог за такву ситуацију је масован одлазак професионалних возача у европске земље где су 
плате неколико пута веће него у Србији. 
До прошле године плата возача већа него у Србији била је у Хрватској и Словенији па су наши 
држављни масовно одлазили у те државе бивше Југославије. Сада очигледно иду даље јер су 
зараде у другим европским државама – пре свега Аустрији, Немачкој, Швајцарској... – далеко 
веће. Да је то тако, потврђује и чињеница да је ових дана објављен податак да Хрватској 
тренутно недостаје 5.000 возача аутобуса и камиона. 
По речима председника Синдиката хрватских возача Миљенка Гочине, интересовање њихових 
држављана за обуку је изузетно мало па самим тим нема ко да замени оне који су отишли на рад 
у иностранство због знатно веће плате. 
Радне дозволе за возаче из годину у годину су повећаване, али је у међувремену пресушио извор 
возача из увоза – Србије, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, објаснио је Гочина. 
Зато, додаје, сада преостаје да Хрватска мотивише младе за обуку за професионалне возача, а то 
може учинити само бољим условима рада и већим платама. 
Без веће плате нема борбе против конкуренције 

Сеоба возача у европске државе неминовно ће довести и до бољег вредновања тог занимања на 
домаћем тржишту. Но, велико је питање колико су домаћи послодавци спремни да дају веће 
плате возачима, али је сасвим извесно да без тога не могу остатити конкурентни нити шпартати 
Европом. 
Возачи у многим европским државама месечно зарађују више од 2.000 евра, а уз то, након три 
недеље рада имају право на недељу одмора. Осим тога, на дужим релацијима возачи се смењују, 
односно увек иду у пару, а код нас, због недостатка радне снаге, често један човек вози стотине 
километара. 
У ауто-школама у Србији тврде да је велики проблем пронаћи инструкторе за Ц, Д и Е 
категорију, што додатно отежава обуку за нове возаче. Тренутно возаче за те категорије 
обучавају инструктури који су у годинама, а када они оду у пензију, не зна се ко ће их заменити.  
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Власници ауто-превозничких фирми тражили су прошле године да држава спусти границу за 
полагање за Ц и Е категорију на 18 година, а за Д и Е на 20, тврдећи да би се тако годишње 
добило и до 2.000 младих возача. Уз то, сматрају и да у процес решавања проблема недостатка 
возача треба да се укључи и Војска Србије обуком за возаче кроз служење војног рока јер би се 
тако добило још 500 квалификованих возача годишње. 
  
 

Плате по делатностима: Посао храна и пиће за живот од сиће 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Просечна нето новембарска плата у Србији је, по подацима Републичког завода за 

статистику, износила 50.556 динара. 

Од 18 делатности чије просечне нето зараде обрађује РСЗ, у седам су плате веће од просека, док 
су у 11 ниже. У октобру прошле године у осам делатности нето плате биле су више од 
републичког просека, у десет су биле ниже, што значи да је у новембру једна делатност по 
висини зарада склизнула испод републичког просека. 
У три области у новембру бележе се нето плате веће од 100.000 динара, што је једна област мање 
него у октобру. Такве нето плате су у новембру примили запослени у ваздушном саобраћају – 
131.216 динара, у услужним делатностима у рударству – 112.809 и рачунском програмирању и 
консултантскиим делатностима – 111.469 динара. Месец раније, међу запосленима који су 
имали нето просечне плате веће од 100.000 динара били су и они који раде у експлоатацији 
сирове нафте и природног гаса – 116.809 динара, а они су у октобру прошле године имали већу 
плату од запослених у рачунском програмирању и консултативним делатностима. У новембру су 
запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса имали просечну нето плату 94.393 
динара. 
Уколико се делатности за које РСЗ објављује податке посматрају групно, највећу просечну нето 
зараду у новембру забележили су запослени у  финансијским делатностима и делатностима 
осигурања – 88.585 динара, затим они који раде у информисању и комуникацијама – 84.187, 
снабдевању електричном енергијом, гасом и паром – 83.055, рударству – 79.100, стручним, 
научним, иновационим и техничким делатностима – 61.935, државној управи и обавезном 
социјалном осигурању – 58.458 и образовању – 52.980. 
Најниже просечне нето плате у новембру прошле године имали су запослени у делатности 
припремања и послужења хране и пића – 29.591 динар. Њихова плата је 20.965 динара мања од 
републичког просека и чак 101.625 динара од запослених у ваздушном саобраћају. Просечне 
новембарске плате мање од 40.000 динара месечно бележе се у осталим личним услужним 
делатностима – 30.431 динар, поправци рачунара и предмета за личну употребу – 31.414, 
преради дрвета и производа од дрвета – 31.776, производњи одевних предмета – 33.313 динара, 
производњи коже и предмета од коже – 34.848, санацији, рекултивацији и управљању отпадом 
– 35.741, специјализованим грађевинским радовима – 38.203... 
Мада је просечна нето новембарска плата запослених у прерађивачкој индустрији мања од 
републичког просека и износи 46.738 динара, у њој има делатности у којима су плате знатно 
више од просека у Србији. Тако, рецимо, запослени у производњи дуванских производа у 
новембру бележе нето зараду од 91.052 динара, кокса и деривата нафте 78.390, основних 
фармацеутских производа и препарата 83.955, основних метала 65.714, машина и опреме 53.713, 
осталих саобраћајних средстава 54.710 динара. Но, у тој делатности су и прерађивачи дрвета и 
производа од дрвета с новембарском просечном платом од 31.776 динара, или радници у 
производњи одевних предмета с 33.313. 
Предузетници дају упола мање плате 
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За просечну нето зараду веома је важно где радник ради. По подацима РСЗ-а, зараде запослених 
у правним лицима у новембру прошле године биле су 53.677 динара, а код предузетника свега 
27.035. 
Разлика је 26.642 динара, што значи да предузетници дају готово упола мање плате од оних које 
радник може зарадити код правних лица. Подаци РСЗ-а показују и то да су зараде запослених у 
радном односу у новембру у просеку износиле 50.901 динар, а оних који раде ван радног односа 
33.222. 
Управо због толике разлике у висини нето зараде у једној делатности види се значај медијалне 
нето зараде коју Републички завод за статистику редовно исказује уз просечну нето плату у 
Србији. Тако у РСЗ-у, саопштавајући да је просечна нето новембарска плата у Србији била 
50.556 динара, указују на то да је истог месеца медијална нето зарада 39.654 динара и додају да 
то значи да је половина запослених остварила плату до тог износа. Другим речима, половини 
радника је просечна нето зарада на нивоу државе далеко и од ње је дели 10.000 и више хиљада 
динара. 
 

 

 
 
Срби са 105 евра „нису сиромашни“, а Швајцарци са 3.200 евра „јесу“ 
Пише: М. Обрадовић 

 
Мање српских него швајцарских пензионера је у ризику од сиромаштва, показао је недавно 
објављени извештај Еуростата базиран на СИЛЦ анкети о приходима и условима живота за 
2017. годину. 
Наиме, према подацима Еуростата, у Србији је 17,5 одсто пензионера било у ризику од 
сиромаштва, као на пример у Немачкој, док је рецимо у Великој Британији 19,1 одсто, а у 
Швајцарској (додуше за 2016. чак 22 одсто). И на први, а и на други поглед ово делује потпуно 
невероватно, с обзиром да су пензије у Србији међу најмањима у Европи. Ипак, одговор се 
налази у методологији. 
Наиме, као граница ризика од сиромаштва узимају се примања на нивоу од 60 одсто 
медијанских примања у земљи. Према Републичком заводу за статистику, праг за ризик од 
сиромаштва у 2017. години био је на 15.600 динара по особи, односно за једночлано 
домаћинство. Значи свако ко је имао приходе мање од 15.600 динара месечно био би у ризику од 
сиромаштва. 
С друге стране, у Швајцарској пензионери са месечним приходима мањим од 3.240 евра се 
званично налазе у истом ризику од сиромаштва, с обзиром да је тамошња медијанска плата у 
2016. (према расположивим подацима) била 5.450 евра. Тако се долази до наизглед невероватне 
ситуације да је пензионер у Србији са пензијом већом од 105 евра у мањем ризику од 
сиромаштва него његов швајцарски парњак са пензијом мало мањом од 3.200 евра. 
Највећи ризик од сиромаштва у ЕУ имају пензионери из Естоније од чак 46,1 одсто, а у сличној 
ситуацији су и пензионери из остале две балтичке земље. Међу пензионерима највише 
изложеним ризику од сиромаштва налазе се и бугарски (32,4 одсто). Опет, да бисмо ставили у 
перспективу о износима, праг ризика од сиромаштва у Естонији био је 523 евра, а у Србији 103 
евра. 
Најмањи ризик од сиромаштва у ЕУ у 2017. имали су Француска (седам одсто), Словачка (7,6 
одсто) и Данска (8,4 одсто). 
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И у самом објашњењу истраживања Еуростат наводи да овај индикатор стопа ризика од 
сиромаштва не мери богатство или сиромаштво, већ ниво примања у поређењу на остале 
грађане неке земље. То такође не мора да одражава низак ниво живота. 
Иначе, пензионери у Србији су група која има мањи ризик од сиромаштва од просечног. Стопа 
ризика од сиромаштва у Србији у 2017. години износила је 25,7 одсто. 
Према речима Јелене Жарковић, професорке на Економском факултету у Београду, пензионери 
имају најнижи ризик од сиромаштва, не зато што су пензије високе, већ зато што су сигуран 
извор прихода. 
Гледано према старосној структури, ризику од сиромаштва највише су били изложени млађи од 
18 година, чак 30,5 одсто. Следећи су опет млади, од 18 до 24 године са стопом од 29,7 одсто. 
Најнижу стопу сиромаштва имали су старији од 65 година (21,3 одсто) зато што ту групу 
највећим делом чине пензионери. 
У зависности од радног статуса, очекивано, најизложенији ризику од сиромаштва били су 
незапослени (50,7 одсто). 
 
 

Дигитализација отвара нова радна места 
Пише: Г. Влаовић 

 
Улагање у иновациону инфраструктуру је основни предуслов за унапређење индустријске 
производње и економског развоја уопште те је због тога изузетно важно да ужива подршку 
надлежних у држави, сматра стручна јавност. 
Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки развој, истицао је у више наврата да је 
Србија у иновациону инфраструктуру уложила више од 70 милиона евра. Реч је о изградњи 
научно-технолошких паркова у Новом Саду, Београду и Нишу, унапређењу факултетске 
инфраструктуре кроз изградњу нових објеката, лабораторија, развојних и истраживачких 
центара. 
Такође се отварају регионални стартап центри у мањим градовима у унутрашњости Србији, 
подстиче технолошко предузетништво и помаже се појединцима и организацијама са 
иновативном идејом, да изађу на тржиште. Држава директно финансира више од 200 
иновационих пројеката српских стартап и технолошких компанија кроз програме министарства 
коме је Поповић на челу и грантове фонда за иновациону делатност. 
Спроводи се и програм подршке женском иновационом предузетништву који је започет 2017. 
године заједно са партнерима из европског Института за иновације и технологије. 
Министар Поповић наглашава да Србија има велики број компанија, глобалних предводника у 
областима енергетике, медицине, агроиндустрије, гејминга и тако даље, које извозе производе 
из Србије у цео свет и тиме стварају додату вредност за домаћу економију. 
Он је додао да је дигитализација друштвени приоритет и императив за будућност Србије, те да је 
приоритет модернизација српског друштва кроз свеопшту дигиталну трансформацију. 
– У фокусу Владе је дигитализација јавне управе, здравства, школства, а пре свега масовна 
дигитализација производне базе Србије, дигитална трансформација индустрије Србије, без које 
она не може да очекује успешну будућност и просперитет – нагласио је Поповић додавши да је 
један од најважнијих партнера државе у процесу дигитализације Електротехнички факултет у 
Београду. 
Према његовим речима, Електротехнички факултет у све већој мери подржава развој 
предузетништва, што све више студената занимају стартапови, и што размишљају не само о 
томе како да се што боље запосле, него и како да сами са својим колегама нешто развију и 
направе. 
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Никола Рајаковић, професор Електротехничког факултета у Београду, каже за Данас да је 
процес дигитализације веома важан те да никако не би смео да изостане када је реч о 
привредном развоју Србије. 
– Дигитализација је веома битна, нарочито у сектору индустрије јер у случају да код нас не дође 
до њене благовремене имплементације, фабрике и друга предузећа у Србији неће моћи да се 
ухвате корак са савременим технологијама четврте генерације. То значи да наша индустрија не 
би могла да буде конкурентна, односно да би играла тржишну утакмицу везаних руку или ногу – 
наглашава Рајаковић. 
Према његовим речима, дигитализацију не треба занемарити ни са аспекта да доводи до 
отварања нових радних места и задржава младе и стручне људе у Србији уместо да „трбухом за 
крухом“ одлазе у иностранство. 
– Дакле, како би наша привреда јачала и имала конкурентну улогу на домаћем и глобалном 
тржишту, али и како би се повећао број запослених, то јест отворила нова радна места, потребно 
је развијати иновациону инфраструктуру и процес дигитализације – закључује наш саговорник. 
 
 

Ђорђевић: Трудићемо се да незапосленост у Србији буде мања од 10 
одсто 
Пише: Бета 

 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије ће у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање (НСЗ) радити на томе да у овој години незапосленост у 
свим деловима земље буде мања од 10 одсто, изјавио је данас министар Зоран Ђорђевић. 
„Прошлогодишњи план који смо имали премашили смо за 15 одсто. Међутим, потребно је да 
још доста тога исправимо. Пробаћемо да омогућимо да што више људи заснује радни однос у 
Србији, али и да што више људи искаже своју потребу за преквалификацијом“, рекао је он 
новинарима после потписивања споразума са НСЗ о учинку за 2019. годину. 
Ђорђевић је оценио да је неопходно истражити тржиште рада како би постојало прецизно 
сазнање о томе која занимања су највише потребна у одређеним местима у Србији. 
Министар је подсетио и да су измене и допуне Закона о социјалној заштити омогућиле да 
корисници социјалне помоћи у тренутку када се запосле, не губе могућност да примају ту врсту 
помоћи. 
„Већ од ове године ћемо са Министарством просвете и Министарством привреде почети да 
радимо на плану развоја наше земље кад је реч о инвестицијама, а са циљем да када доводимо 
инвеститора знамо где је потребно смањити незапосленост и отворити нова радна места“, рекао 
је он. 
Ђордјевић је додао да ће то бити значајно и за мала и средња предузећа у Србији која су „мотор 
развоја било ког друштва и велика подршка индустрији“. 
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да ће се у 2019. радити на томе да се запосленост у 
Србији повећа кроз обуке, процесе образовања и преквалификације у којима ће учествовати око 
10.000 људи. 
„То се односи на стручну праксу, обуке код познатог послодавца, али и програме 
приправништва које ћемо поново покренути после дужи низ година. Поред тога, многи који су 
сада запослени могу да рачунају на отварање сопственог бизниса, као и на запошљавање код 
приватних послодаваца“, казао је Мартиновић. 
По његовим речима, у децембру 2018. је на евиденцији НСЗ било 552.000 људи, а стопа 
незапослености била је 11,3 одсто. 
„То је најнижа стопа незапослености икада забележена. Али, поражавајуће је да имамо чак 33 
одсто људи који су без квалификације или са ниским квалификацијама. Преквалификације су 
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нам потребне како бисмо надоместили недостатак кадрова код послодаваца“, оценио је 
Мартиновић. 
Он је рекао да је из државног буџета у 2019. издвојено око 4,5 милијарди динара за реализовање 
активне политике запошљавања. 
„Имаћемо и 200 милиона динара из средстава Европске уније, а очекујемо и да локалне 
самоуправе до 20. фебруара аплицирају за средства за финансирање локалних акционих 
планова“, казао је Мартиновић. 
 
 

Сви наши БДП-и 
Пише: Александар Милошевић 

 
Најбољи економски резултат ове власти је смиривање јавних финансија, најуочљивије у 
заустављању, а затим и обарању учешћа јавног дуга у БДП-у. 
Ту су још и стабилан курс, ниска инфлација, пад каматних стопа и раст страних улагања. Сви 
ови резултати постигнути су политички тешким, али економски лаким мерама. Конкретно 
штедњом, репресијом и порезима.  
Смањивање плата и пензија и замрзавање запошљавања у јавном сектору главне су мере које је 
ова власт предузела, а које су дале ефекта. То, и сузбијање сиве економије, подизање ПДВ-а на 
20 одсто, подизање и увођење нових акциза и других пореза, како би се напунио буџет. Као што 
се види, то су врло просте мере и строго економски посматрано, то би свако умео да уради. Све 
се своди на то да људима даш што мање пара, а да од њих узмеш што више. Али политички нису 
биле нимало лаке. Монетарни део слагалице је потпомогнут спољним чиниоцима у виду 
„штампања пара“ у еврозони и Америци, што је долар и евро учинило јефтиним, а динар јаким, 
усидрило инфлацију и уз ниске камате ФЕД-а и еурибор помогло да и НБС обори своју репо 
стопу. Спуштање јавног дуга, субвенције и „европски пут“ донели су ону врсту стабилности која 
је странцима једино и битна, па су дошла и страна улагања, а с њима још већа подршка динару, 
и тако даље.  
Укратко, Србија се уписала на курс код ММФ-а и брзопотезно га завршила. Али, као и сваки 
брзи курс, и овај оставља рупе у знању. Да прескочимо структурне реформе о којима власт 
нерадо говори и позабавимо се оним о чему воли да прича: БДП-ом.  
У 2018. привредни раст Србије био је 4,4 одсто. „Највећи у Европи“, „Други у Европи“, „Међу 
највећим у Европи“, и све томе слично што од представника власти слушамо последњих месеци. 
Ма колико да су успеси фискалне консолидације велики, можда је ипак највећи успех ове власти 
то што нас је убедила да је раст од 4,4 одсто – велики.  
А истина је да није. Овакав раст за земљу у развоју, као што је Србија, није велики, већ просто – 
солидан. Просечан. Уобичајен. То је оно што се скоро па подразумева. Сетимо се да су само две 
године пре смене власти, сви ови економисти који данас усхићено гледају на 4,4 одсто, писали 
како је Србији потребан раст од 5,8 процената да не би упала у „популистички сценарио“. И како 
је тај раст наравно могућ.  
О популистичком сценарију више нема говора, а ни о том расту такође нема говора. Штавише, 
нема говора ни о овом расту од 4,4 одсто – у 2010. сматраном недовољним, а у 2019. сјајним. 
Нема говора јер је од 2011. па до овог тренутка привреда Србије порасла за само 12,6 процената. 
То је просечан раст од 1,7 одсто годишње, почев од 2012. па закључно са 2018. годином. Тих 1,7 
одсто је резултат свега наученог на брзом курсу у последњих седам година.  
Цену тог резултата видимо на улици, а не у табелама. Видимо је у 40.000 људи који напусте 
Србију сваке године, у 70.000 болесних на листама чекања за операцију, у просечној плати од 
430 евра и медијани од 330.  
Фискална консолидација јесте, без икакве сумње, била неопходна, али она је данас суштински 
готова. Србији је сада потребан раст. А то је већ тежи посао.  

https://www.danas.rs/kolumnista/aleksandar-milosevic/
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Онолико колико је било политички тешко људима узети пензије, а дићи порезе, толико је сада 
економски тешко структурно неприпремљену привреду натерати да трчи. И, Влада, чини се, за 
то уопште нема план. За брз раст потребни су једноставна и поуздана бирократија, ниски 
порези, модеран школски систем, предузетнички менталитет, једноставни и доступни извори 
финансирања, подршка за средње, мале и најмање фирме, квалитетна инфраструктура сваке 
врсте, политичка стабилност, правна сигурност, брза законодавна реакција на иновације, општа 
отвореност друштва, толеранција на неуспех, едукација уместо репресије, брисање ситне 
корупције, разумна стратегија и строг фокус у деловању.  
Шта од свега тога ми имамо?  
 

 
 

 
 
Ђорђевић: Трудићемо се да незапосленост буде мања од 10 одсто 
Аутор:Бета  

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије ће у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање (НСЗ) радити на томе да у овој години незапосленост у 
свим деловима земље буде мања од 10 одсто, изјавио је министар Зоран Ђорђевић. 
"Прошлогодишњи план који смо имали премашили смо за 15 одсто. Међутим, потребно је да 
још доста тога исправимо. Пробаћемо да омогућимо да што више људи заснује радни однос у 
Србији, али и да што више људи искаже своју потребу за преквалификацијом", рекао је он 
новинарима после потписивања споразума са НСЗ о учинку за 2019. годину.   
Ђорђевић је оценио да је неопходно истражити тржиште рада како би постојало прецизно 
сазнање о томе која занимања су највише потребна у одређеним местима у Србији.   
Министар је подсетио и да су измене и допуне Закона о социјалној заштити омогућиле да 
корисници социјалне помоћи у тренутку када се запосле, не губе могућност да примају ту врсту 
помоћи.   
"Већ од ове године ћемо са Министарством просвете и Министарством привреде почети да 
радимо на плану развоја наше земље кад је реч о инвестицијама, а са циљем да када доводимо 
инвеститора знамо где је потребно смањити незапосленост и отворити нова радна места", рекао 
је он.   
Ђорђевић је додао да ће то бити значајно и за мала и средња предузећа у Србији која су "мотор 
развоја било ког друштва и велика подршка индустрији".   
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да ће се у 2019. радити на томе да се запосленост у 
Србији повећа кроз обуке, процесе образовања и преквалификације у којима ће учествовати око 
10.000 људи.   
"То се односи на стручну праксу, обуке код познатог послодавца, али и програме 
приправништва које ћемо поново покренути после дужи низ година. Поред тога, многи који су 
сада запослени могу да рачунају на отварање сопственог бизниса, као и на запошљавање код 
приватних послодаваца", казао је Мартиновић.   
По његовим речима, у децембру 2018. је на евиденцији НСЗ било 552.000 људи, а стопа 
незапослености била је 11,3 одсто.   

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"То је најнижа стопа незапослености икада забележена. Али, поражавајуће је да имамо чак 33 
одсто људи који су без квалификације или са ниским квалификацијама. Преквалификације су 
нам потребне како бисмо надоместили недостатак кадрова код послодаваца", оценио је 
Мартиновић.   
Он је рекао да је из државног буџета у 2019. издвојено око 4,5 милијарди динара за реализовање 
активне политике запошљавања.   
"Имаћемо и 200 милиона динара из средстава Европске уније, а очекујемо и да локалне 
самоуправе до 20. фебруара аплицирају за средства за финансирање локалних акционих 
планова", казао је Мартиновић. 
 
 

Мисија ММФ у Србији: Друго разматрање резултата програма 
"чуваркућа" 
Аутор:Бета  

 

Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) коју предводи Џејмс Руф почеће данас 
разговоре са представницима Владе Србије и Народне банке Србије (НБС) у оквиру другог 
разматрања резултата програма који ММФ има са Србијом. 
Пленарни састанак Мисије ММФ-а и делегације Србије биће одржан у НБС, а касније ће се 
представници ММФ-а састати са министром финансија Синишом Малим и његовим 
сарадницима.   
Мисија ММФ-а боравиће у Београду до 5. фебруара. 
ММФ је у јулу прошле године Србији одобрио програм Инструмент за координацију политике, 
назван "чуваркућа", који је саветодавног карактера, не предвиђа коришћење финансијских 
средстава ММФ-а и нема трошкове за Србију.  
Одобрен је за период од 30 месеци, а укупно је планирано пет полугодишњих разматрања 
резултата програма.  
На крају претходне посете Мисије ММФ-а, која је била од 23. септембра до 4. октобра прошле 
године, похваљени су фискални резултати и указано да Србија треба да убрза структурне 
реформе. 
 
 
 

Чека се извештај о погибији радника у Новом Саду, грађани кажу - 
упозоравали смо 
Аутор:Наташа Ковачев 

 

Након погибије радника који је на градилишту Пупинове палате у центру Новог Сада упао у 
окно лифта, још се чека извештај Инспекције рада. Ни инвеститор, компанија Галенс, није се 
оглашавала. У међувремену су се, међутим, огласили грађани који су више пута упозоравали на 
сцене које су на том градилишту виђали, односно на раднике без адекватне опреме 
Упутства су јасна, али је на градилиштима слика често другачија. Да ли је безбедно? На то је 
питање добро знао одговор, будући да долази из бранше заштите на раду. Због сличних сцена 
које је, пролазећи поред Пупинове палате, често виђао, овај Новосађанин се више пута обраћао 
Инспекцији рада. 
"Пре саме формалне пријаве кроз мејл, имао сам пар позива телефоном. И некако ми је увек то 
деловало или као да нису заинтересовани или да неће урадити ништа по томе што је 
пријављено", каже Жарко Крџић, становник Новог Сада. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Због тога је одлучио да пријаву формализује. Инспекцији је послао званичан мејл и већ 
сутрадан добио одговор. Дежурни инспектор рада поручио му је да су и они уочили сличне 
недостатке и да ће предузети мере у складу са прописима. 
"Ето, затекла ме та вест да је још један погинуо на том објекту, да се десило, и одмах ми је 
синуло да је ово вероватно могло бити спречено. Сматрао сам друштвено одговорним да укажем 
да је неко то већ покушао да укаже на тај недостатак", додао је Крџић. 
То је учинио преко Иницијативе "Не давимо Београд". 
Месецима након што је Жарко забележио своје фотографије, сличне снимке на градилишту 
Пупинове палате направили смо и сами. Два радника на врху недовршене зграде без шлемова и 
друге опреме. Да ли је ово у складу са прописима – питање је за некадашњег главног 
покрајинског инспектора рада. 
"Са спољне стране не постоји заштитна ограда са испунама како то технички пропис захтева. 
Ако нема, а нема је, морали су бити везани са заштитним опасачем. А то такође овде не видимо.. 
Не, не, не, немају", казао је инспектор. 
Показује нам како изгледају заштитни појасеви које су радници на себи морали имати и 
објашњава – иста су правила и за спољашност и за унутрашњост зграде, где све врсте отвора 
морају имати заштитни поклопац или непробојну ограду. Уколико тога нема или их радници не 
користе, одговоран је, додаје, послодавац. 
"Суштински, послодавац прописује, одређује, послодавац контролише. Радник то мора да 
користи", каже. 
Инвеститор који гради Пупинову палату, компанија Галенс, није се до сада оглашавала о 
погибији радника. Објавиће саопштење, кажу, када полиција и инспекција заврше свој посао и 
доставе им записник. Са притужбама грађана које је објавила Иницијатива “Не давимо 
Београд”, додају, нису упознати. 
Да ли су по тим притужбама поступали, колико су често ово градилиште посећивали, али и 
докле су стигли са истрагом трагедије која се догодила у петак – питању су на које Инспекција 
рада до сада није одговорила. 
 

 


