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Вучић: Биће плата 500 евра, медицинским сестрама повећање 
Танјуг  
 

Председник Александар Вучић изразио је данас уверење да ће ове године бити 
повећања плата медицинских сестара за десет одсто, а можда и више 
Председник Александар Вучић изразио је данас уверење да ће ове године бити повећања плата 
медицинских сестара за десет одсто, а можда и више. 
 
“Сваке године можемо да повећавамо плате, зависно од раста и стања буџета. Верујем да ће ове 
године ићи свакако додатних десет одсто, а надам се и висе за медицинске сестре. Ако сваке 
године тако будемо радили, то је кумулативно, следеће године више од 30 одсто”, рекао је 
Вучић за ТВ Прву. 
 
Уз констатацију да је просечна плата у Србији 465 евра, Вучић је рекао да је “промашио за 
годину дана, али да ће просечна плата бити 500 евра”, да ће пензије бити веће и људи 
задовољнији. 
“Наше је да радимо више и боље, да грађани имају што веће плате и пензије”, рекао је Вучић. 
Како је рекао, природно је да увек желимо више и боље, али пред крај неког политичког 
мандата мора да се види да ли је нешто боље. 
“Мој циљ је да се види константан, стабилан напредак, да не угрозимо касу, да имамо 
финансијску стабилност. Србија данас није презадужена земља, нема опасности од 
презадужености…”, рекао је Вучић. 
Говорећи о платама медицинских сестара и техничара, рекао је да они данас имају 20 одсто 
веће плате него 2014. године, пре смањења. 
“Са новим повећањем, очекујем да ће то прећи 30-35 одсто”, рекао је Вучић. 
Испричао је да му је у Давосу министар здравља Немачке Јенс Шпан рекао да ће доћи у Србију, 
у којој има много медицинских сестара, које Немачкој “требају као хлеб”. 
“Рекао сам му да не долази у Србију због тога. Да може да дође за било шта друго, али не за то”, 
рекао је Вучић. 
Истакао је да се морају запослити медицинске сестре, да их на “бироу” има 9.000 и да се мора 
видети како да се запосли 3.000 њих, као и да се онима које раде, морају повећати плате да не 
би одлазиле. 
Изнео је податак да медицинске сестре са вишом школом имају плату 54.775, а са средњом 
50.446 динара, док су у “оно време биле 45.000 и 42.000 динара. 
Додао је да се у здравсту прави мала револуција, да су већ уз огромна улагања набављени 
апарати, нож гама, икс нож, скенере, акцелераторе… 
“Када прођете путем према Загребу и Шиду, или Новом Саду, на десетине фарбика сам довео, 
од ''малог'' Доктор Еткера, до тога да оцекујемо трећу Бошову фабрику”, рекао је Вучић и додао 
да је препознат проблем недостатка радника. 
Додао је да такав проблем имају и чланице ЕУ, што је слаба утеха, те да ће Србија радити да 
решењу проблема “одлива мозгова”. 
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Ђукић Дејановић: Тренд одласка грађана Србије у друге државе је 
минимално поправљен 
 Танјуг 
 
Тренд одласка грађана Србије у друге државе је минимално поправљен, али стручњаци су 
упозоравали да ћемо доћи у ову ситуацију, истакла је за РТВ министарка задужена у Влади 
Србије за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић. 
Она је додала да је потребна јасна демографска политика како стимулисати да се породица 
прошири. 
- Демографи су нас научили да се први демографски индикатори организоване популационе 
политике могу мењати тек за десет година - рекла је Ђукић Дејановићева. 
Како је истакла, у Србији се све више породица одлучује на троје деце, а све је 
мање прворођених беба. 
- Управљање миграцијама мора бити циљ владе, не само пронаталитетне мере - рекла је 
министарка. 
Интегративни приступ је врло битан, истакла је Славица Ђукић Дејановић и навела пример из 
Сомбора где је десетак младих брачних парова добило куће на периферији града и ту остало да 
живе и планирају породицу. 
- Мислили су да је скривена камера када су добили кључ у руке. То је прича из живота, решили 
су да остану - навела је министарка. 
Неки брачни парови су, каже, желели да отпочну посао, да им се дају средства за стартап 
активности, неке општине су добиле таква средства, неке општине су добиле проширења 
капацитета вртића, све у циљу побољшања демографске политике. 
Према њеним речима, око 15-16 хиљада људи сваке године напусти Србију, док по неким 
подацима 44.000 људи напусти Србију годишње. 
- Две трећине младих на високошколским студијама планира да остане у Србији, а једна 
трећина да оде, а разлози за то су, како кажу, да би радили у струци и да би напредовали у 
професији - навела је Ђукић Дејановић. 
Она је позвала све локалне самоуправе у Србији да се пријаве за доделу неповратних средстава 
за побољшање популационе политике, преноси прес служба министарке. 
 

 
 

Шест фактора наговештава нову светску економску кризу 
 
Професор београдског Економског факултета Ђорђе Ђукић сматра да свет нагиње ка новој 
економској кризи у условима растућих геополитичких поремећаја, на шта, по њему, упућује бар 
шест фактора, међу које убраја и америчко-кинески трговински рат, успоравање раста 
еврозоне, рецесију у Италији. 
Као први фактор Ђукић наводи малу разлику између приноса које носе краткорочне у односу 
на дугорочне државне хартије од вредности у индустријским земљама због примењених 
антикризних, неконвенционалних мера монетарне политике (квантитативне олакшице). 
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„У САД-у разлика у приносима на те две врсте хартија од вредности је смањена половином 
2018. на свега 37 базних поена, што је најнижи спред од септембра 2007. године, каже Ђукић у 
интервјуу за нови број магазина „Бизнис”. 
Чињеницу да је тржиште корпоративних обвезница у индустријским земљама забележило 
нагли раст у последњој деценији - са шест хиљада милијарди у 2008. на 10 хиљада милијарди 
долара у 2018. години - због ниских трошкова емисије тих хартија од вредности, види као други 
сигнал да свет нагиње ка новој кризи. 
„Емитенти су углавном компаније са ниским рејтингом које лако могу доћи у позицију да због 
геополитичких шокова у свету и успоравања раста светске привреде који ће наступити у 2019., 
не могу да сервисирају своје обавезе према инвеститорима који су, бежећи од државних 
обвезница са ниским приносом, уложили у те ризичне обвезнице”, објашњава Ђукић. 
Трећи фактор су, како додаје, растући износи откупа сопствених акција од стране највећих 
компанија и банака у САД, али и у другим државама. 
Предочава да је у САД крајем децембра 2018, када је реч о најавама тих играча за откуп акција 
у наредним годинама, први пут прекорачен износ од 1.000 милијарди долара. 
„У 2018. за тај откуп коришћен је кеш генерисан растућим приходима компанија по основу 
нижих пореза. Перцепција инвеститора је да се тиме спречава потенцијално већи пад цена 
акција и делом предупређује избијање кризе. Де факто, растући дуг државе и компанија виси 
као Дамоклов мач”, мишљења је Ђукић. 
Четврти фактор представља улазак Италије, треће економије у еврозони, у техничку рецесију у 
четвртом кварталу 2018, први пут после 2013. године. 
Због свега тога се, каже, ствара страх да се не понови ситуација као са Грчком, након сукоба 
владе Италије са институцијама, не само око буџета већ и политике према избеглицама и 
признавања легитимне власти у Венецуели. 
Према речима Ђукића, пети сигнал кризе је остварена стопа раста реалног БДП-а у еврозони у 
трећем и четвртом кварталу 2018. која је износила свега 0,2 одсто. 
„У целој 2018. еврозона је забележила раст реалног БДП-а од 1,8 одсто, што је слаб резултат, јер 
се очекивало мало заостајање у односу на постигнути раст од 2,3 одсто у 2017. Поверење 
инвеститора је пало у Немачкој на најнижи ниво од 2012., што указује да привреда Немачке 
клизи у рецесију почетком 2019.„, напомиње професор, преноси ТаЊуг. 
Коначно, шести фактор је, сматра, садржан у могућем трговинском рату између САД и Кине, 
уколико Пекинг не учини уступке у циљу смањења трговинског суфицита са Вашингтоном. 
„На крају, не треба заборавити да реакција широког круга инвеститора, која није увек 
рационална, детерминише време када се активирају окидачи кризе. Зато нас криза изненади”, 
закључује професор Ђорђе Ђукић. 
 

 
Наставља се прогон председника Синдиката Заставе оружја 

Синдикалца Илића оптужују за „узнемиравање радника“ и ширења 
панике 
Пише: З. Р. 

 
 
Притисак на Синдикат Заставе оружја и његовог председника Драгана Илића не 
јењава. Напротив, све је израженији, а судећи према кривичним пријавама које 
фабрички Надзорни одбор подноси против Илића, рекло би се – све 
бесмисленији. 
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Тако је оружарски синдикални вођа поново, седми пут од прошлогодишњих протеста оружара, 
саслушаван у крагујевачкој полицији. Налог за саслушање је дошао од тужилаштва, које је 
поступало по новој кривичној пријави фабричког Надзорног одбора (НО) против Драгана 
Илића и то због „видног узнемиравања радника“, „изазивања панике код запослених“ , 
„стварање атмосфере егзистенцијалног страха“ и сличних „недела“. 
Оружарски Синдикат је, с друге стране, јуче одлучио да од надлежних затражи разрешење 
чланова актуелног фабричког Надзорног одбора, које је својевремено именовало 
Министарство одбране. Одлучено је и да се о прогону синдикалне организације и њених 
функционера обавести надлежно тело Комитета министара Савета Европе. 
У новој кривичној пријави, Надзорни одбор Заставе оружја Илића оптужује да је 16. јануара, на 
фабричким огласним таблама „изнео лажне тврдње о ситуацији у предузећу“, и да је „НО 
одговоран за повећање укупне задужености фабрике“. У пријави се даље наводи да је 
неистинит навод у синдикалној информацији запосленима „да је отежана финансијска 
стабилност због недостатка авансираних уговора и смањених прилива“, и да је “ због тога код 
запослених изазвана паника и нарушен углед чланова Надзорног одбора“. Председнику 
Синдиката се ставља на терет и да је „информисањем радника код њих створио атмосферу 
егзистенцијалног страха“, због чега је „доведено у питање испуњавање планова“. 
– Надзорни одбор тврди да је Драган Илић лично, са својим сарадницима, спроводио кампању 
против тог органа управљања, због чега су радници „видно узнемирени“, што „битно утиче на 
њихово стање свести и радну способност“, наводи се у јучерашњем саопштењу Синдиката 
Заставе оружја и оценио да је „НО изгубио осећај за реалност“ 
Зарад спречавања даље ескалације сукоба оружара и фабричког Надзорног одбора, Синдикат 
Заставе оружја ће упутити захтев Министарству одбране „да хитно покрене механизме за 
разрешење чланова Надзорног одбора“, као и да се код генералног директора покрене питање 
одговорности правне службе фабрике „која је стављена у функцију приватног ангажовања и 
писања приватних кривичних пријава против председника Синдиката“. 
– Синдикална организација ће се обратити Директорату за људска права Комитета министара 
Савета Европе због сталних напада представника државних органа на председника Синдиката 
Заставе оружја… Синдикат ће без обзира на притиске наставити да информише запослене и 
јавност“, поручили су из Синдиката. 
Умало кривична пријава и због „Данаса“ 
Надзорни одбор Заставе оружја и његов председник, пуковник Ивица Марјановић, крајем 
прошлог месеца су, подсетимо, покренули истрагу о томе како се неколико стотина примерака 
светосавског броја листа Данас нашло у фабричком кругу. Разматрана је могућност да и због 
тога поднесе кривичну против лидера Синдиката Драгана Илића, који је, као и много пута 
раније, наручио 200 примерака пригодног броја нашег листа како би га Синдикат бесплатно 
поделио својим члановима. 
 
Годишња статистика запослености 

Петина запослених у Србији ради у прерађивачкој делатности 
Пише: Д. Ракић 

 
 
У току 2018. више од два милиона становника Србије је било запослено, што у 
односу на претходну годину представља повећање од 3,3 одсто, показују подаци 
које је објавио Републички завод за статистику. 
Највећи број запослених бави се прерађивачком индустријом, која чини петину укупног броја 
– око 440.000 особа. Ову област следи трговина на велико и мало и поправка моторних возила 
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чиме се бави око 340.000 особа. С друге стране, у следеће три области, здравствена и социјална 
заштита, државна управа и обавезно социјално осигурање и образовање ради укупно 450.000 
особа. 
Више од 80 одсто запослених раде кос правних лица, док предузетници и запослени код њих, 
као и лица која самостално обављају делатност чине петину укупног броја радника, што у 
односу на 2017. годину представља повећање од 6,4 одсто. 
Највећи пораст забележен је у сектору прерађивачке индустрије, поготово када је у питању 
производња прехрамбених производа, пића, текстила и моторних возила. Ова тенденција 
јавила се и у областима административне и помоћне услужне делатности, као и 
Грађевинарству. 
С друге стране, највеће смањење догодило се у секторима снабдевања електричном енергијом, 
гасом и паром и државне управе и обавезног социјалног осигурања, где сада ради 2.500 лица 
мање. 
Када је у питању подручје главног града, највише запослених живи у општини Нови Београд, 
више од 142.000, као и Савски венац, где више од 102.000 становника има посао. Најмање 
запослених живи у општинама Барајево и Сопот, где је пријављено око 4.000 лица. 
Од пола милиона запослених становника у Војводини мање од једне петине чине 
предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих, док се више од 
20.000 особа бави грађевинарством. Трећина укупног броја запослених живи у Новом Саду. 
Међу становницима Шумадије и Западне Србије трећина запослених становника се бави 
прерађивачком индустријом, док највише њих живи у Крагујевцу, 52.000, односно у Чачку 
35.000. Од укупног броја запослених, у региону Јужне и Источне Србије живи једна шестина, 
док је највише у Нишу- 80 000 особа. 
Када је реч о мањим делатностима, на подручју целе Србије свега 6.000 становника се бави 
пословањем некретнина, док се уметношћу, забавом и рекреацијом бави 35.000 особа. 
У односу на 2017. годину, претходне године је регистровано 32 рибара више, док је 
ветеринарску делатност напустило 23 особе. Библиотеке, архиве, музеје и галерије је напустило 
150 особа, док је као своје занимање коцкање и клађење навело 84 особе више. 
 
 
 
 
 
 
 
 


