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Због штрајка у пошти не испоручују се пошиљке 
Танјуг  
 

Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић 
прецизирао да испорука пошиљака не функционише, док се платни промет одвија 
нормално 
Пост Еxпрес, сервис за испоруку пошиљака у ЈП "Пошта Србије" не функционише због штрајка 
запослених у Регионалном поштанском центру у Београду, где се врши 90 одсто поштанских 
прерасподела, рекао је данас Тањугу председник Самосталног синдиката поштанских радника 
Зоран Павловић. 
Павловић је прецизирао да испорука пошиљака не функционише, док се платни промет одвија 
нормално, с тим што запослени у поштама у Београду, Војводини и понегде на Западу Србије 
обустављају рад на сат или два, солидаришући се на тај начин са запосленима у поштанском 
центру. 
Према његовим речима, запослени су се самоорганизовали и обуставили рад незадовољни 
висином зарада, које се у том јавном предузећу крећу између 32.000 и 39.000 динара за око 
11.500 радника - поштара, шалтерских радника, курира, радника у преради, возача... 
Павловић каже да је штрајк покренут и због недостатка броја извршилаца у техничком делу. 
 

Ђорђевић: Грађани да пријављују рад "на црно" 
Танјуг  
 

Навео је да се прошле године догодио велики број повреда са смртним исходом, а 
да је, да су радници користили одговарајућу опрему и заштитна средства, то могло 
да се спречи 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић изјавио је 
да ће инспекција рада реаговати на сваку пријаву рада "на црно" и непоштовање прописа 
безбедности и здравља на раду, и апеловао на грађане да пријављују такве случајеве. 
 
"Апелујем на грађане да пријављују рад на црно, јер неретко се дешава и то да радници поступе 
помало неодговорно, односно не траже права која им припадају, а некад и једна грешка може 
да доведе до повреде са смртним исходом", рекао је Ђорђевић за ТВ Пинк. 
Навео је да се прошле године догодио велики број повреда са смртним исходом, а да је, да су 
радници користили одговарајућу опрему и заштитна средства, то могло да се спречи. 
Ђорђевић је казао да је и сам недавно био у улози "анонимног грађана" и пријавио неке 
случајеве које је приметио на градилиштима, где се не поштују прописи и радници излажу 
ризицима, и да је инспекција изашла на терен и донела одговарајуће мере. 
"Контроле су константне и на сваку пријаву реагујемо. Сваки изгубљени живот је штета која не 
може да се врати и надокнади", рекао је Ђорђевић. 
Он је подсетио и да је Влада Србије ову годину посветила заштити безбедности и здравља на 
раду. 
Како је рекао, предвиђене су бројне активности на том плану, као и измене Закона о 
безбедности и здрављу на раду и доношење закона о осигурању у случају повреде на раду. 
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Говорећи о случајевима остављених беба и томе на који нацин држава збрињава ту децу, он је 
рекао да су деца адекватно збринута и да је најважније да су добро и здрава. Центри за 
социјални рад реагују одмах, а тек пошто се створе услови може да се обави процедура 
преласка у хранитељску породицу, рекао је министар. 
Упитан о о томе колико наменски трансфери доприносе развоју нових услуга социјалне 
заштите, он је рекао да је приметно да има мање примедби на рад центара за социјални рад и 
да ће ресорно министарство тражити да те установе оправдају средства која су им додељена. 
Ђорђевић је рекао и да се из године у годину повећавају средства за особе са инвалидитетом и 
да им је омогућемо да учествују и раде на пројектима јер најбоље знају шта им је потребно. 
 

 
 

Повећање зарада у јавном сектору најзад видљиво 
Аутор: Јована Рабреновић 
 

 
Б. Кнежевић 
Просечна плата у Србији у јануару износила је 54.521 динар и знатно је већа у односу на суму 
коју је радни народ у просеку примао не само месец дана пре тога, већ и раније. Подсећања 
ради, просечна нето зарада у целој прошлој години била је око 49.000 динара, тако да је ово 
повећање од око 5.500 динара месечно. 
Шта је разлог за толико повећање? Одговор је једноставан, а и добро познат. То је повећање 
плата у јавном сектору од првог месеца ове године. Други разлог је раст минималних зарада са 
143 на 155,3 динара по сату, што је пораст од 8,6 одсто. 
Да је раст зарада јавног сектора главни узрок јануарског скока просечних плата јасно је и по 
томе што су плате ван јавног сектора порасле за само 1,5 одсто, а јавног сектора за 9,1 одсто 
укупно. 
У Републичком заводу за статистику, на наше питање, појашњавају да је у јануару 2019. године 
дошло до повећања зарада буџетских корисника – у државној администрацији, у здравству и 
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социјалном раду, као и у области образовања и културе. Такође, од 1. јануара 2019. повећан је 
износ минималне зараде са 143 на 155,3 динара нето по часу рада, што је повећање од 8,6 одсто. 
Иван Николић, сарадник Економског института у Београду, каже да је јануарски раст 
просечних зарада био очекиван и да је последица повећања плата у јавном сектору. 
– Статистика је снимила конкретан доказ онога што је било најављивано месецима, а то је 
повећање зарада јавног сектора. Ово је битна промена у односу на претходно време, када су 
плате биле смањене. Реч је и о опипљивом повећању, које међугодишње, што значи у односу на 
јануар 2018. године, износи 8,9 одсто номинално, а 6,9 одсто реално. Када би се на дужи рок 
одржавао овакав раст зарада од шест до седам одсто годишње, слика економије била би битно 
промењена у односу на период фискалне консолидације – каже Николић. 
Додаје да ће се раст зарада значајније осетити у економији. Повећаће се промет у трговини, то 
је подстицај туризму, услугама, индустрији, бруто домаћем производу. 
– Раст зарада је олакшање за привреду и блага је компензација за пад спољне тражње, што је 
последица слабије економске активности код наших главних спољнотрговинских партнера 
Немачке и Италије. Повећање зарада добро дође индустрији, посебно прехрамбеној, јер ће 
промет у трговини стимулисати индустрију која је посрнула – сматра Николић, уз ограду да 
повећање зарада неће решити све проблеме које имамо. Укратко, међу бројним неповољним 
околностима ево једног позитивног. 
Статистика показује да су у државној управи и обавезном социјалном осигурању плате у 
просеку повећане за 9,9 одсто, у образовању за 7,8 одсто, у здравственој и социјалној заштити 
за 10,3 одсто. У информисању и комуникацијама плате су у просеку повећане за 12,2 одсто, у 
уметности, забави и рекреацији за 7,1 одсто. У сектору снабдевања електричном енергијом, 
гасом и паром плате су биле веће за 6,1 одсто, док су у рударству биле веће само за 1,8 одсто. 
Интересантно је да је јануарска плата у финансијским делатностима, што значи у банкама и 
осигурању, била мања за три одсто него у децембру, што се може објаснити већим исплатама у 
претходном месецу. 
У Републичком заводу за статистику подсећају да се променом методологије од јануара 2018. 
године прешло на праћење зарада исплаћених за месец, уместо у месецу. То је утицало на то да 
се децембарске зараде за претходну годину смање, а јануарске зараде у текућој години порасту, 
јер на износ просечних зарада, које се рачунају према исплатама у месецу, утиче и динамика 
исплата. Резултат ове методолошке промене одразио се већ и на подацима за јануар 2018. 
године, када је раст нето зарада износио 2,7 одсто у односу на децембар 2017. године. 
– Овај методолошки ефекат нарочито се испољавао у месецима пред велике празнике. Наиме 
традиционално се крајем децембра, а често и априла, због празника, исплаћују зараде које би 
иначе биле исплаћене почетком следећег месеца. Услед тога зараде у децембру или априлу 
знатно порасту, а с друге стране, у јануару или мају падну у односу на претходни месец. 
Преласком на праћење исплата „за месец” избегнут је утицај динамике исплата на износ 
просечних зарада, појашњавају у статистици промену методологије праћења зарада. 
 
 

На неке прегледе се може и без здравствене књижице 
Аутор: Данијела Давидов-Кесар  
 
Предлог новог закона о здравственом осигурању, који данас улази у скупштинску процедуру, а 
који је јуче прихватио скупштински Одбор за здравље и породицу, предвиђа већа права за оне 
који немају оверену здравствену књижицу. До сада је ова група људи могла да добије хитну 
медицинску помоћ, а нацртом новог закона предвиђено је да, иако без здравственог осигурања, 
имају право на палијативно збрињавање у болницама, обавезну вакцинацију и имунизацију, 
као и одлазак на скрининг прегледе. 
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Колико тачно има људи у Србији који немају уплаћено здравствено осигурање није сасвим 
познато, јер се тај податак мења из дана у дан. Најчешће су то запослени „на црно” или у 
фирмама које им не уплаћују здравствено осигурање, па не могу да се уобичајено лече у 
државним домовима здравља и болницама. 
– Ништа се ту неће много променити. Ми смо и до сада, на пример, вакцинисали људе против 
тетануса, јер та вакцина не може да се купи. До сада смо збрињавали и људе који су долазили у 
акутном стању болести. Кад је реч о палијативном збрињавању, нисам сасвим сигурна да ће то у 
потпуности моћи да се реализује, јер на ту услугу доста чекају особе које имају оверену 
књижицу и које су целог живота издвајале за здравствено осигурање, па се сад нервирају јер не 
могу да остваре своје право – каже прим. др Невенка Димитријевић, председница Секције 
опште медицине Српског лекарског друштва. 
У Србији се спроводе три врсте скрининга, односно превентивних прегледа за рано откривање 
рака дојке, грлића материце и дебелог црева. Србија је по оболевању од рака на 18. месту, а по 
смртности на другом у Европи. Скрининг представља препознавање до тада неоткривене 
болести код људи који не знају да имају било каквих тегоба. За рано откривање рака грлића 
материце користи се цитолошки брис грлића материце (Папа тест), за рак дебелог црева тест 
на окултно крварење у столици (иФОБ тест) и колоноскопија, а за рано препознавање рака 
дојке – мамографија, снимање на посебном апарату. 
– Лепо је што ће без књижице моћи да се долази на скрининге, али је питање шта се ради у 
случају да се код неког открије карцином. Како ће и где да се лечи ако не можемо да му дамо 
упут јер нема оверену књижицу? – пита др Димитријевић. 
По новим прописима, људи који немају књижицу могу у терминалним фазама болести, дакле 
када излечење није могуће, да добију услугу палијативног збрињавања у болницама. Проф. др 
Мирослава Живковић, координатор за имплементацију стратегије за палијативно збрињавање 
Клиничког центра Ниш, наглашава да ће нови пропис бити добар за пацијенте којима је та 
услуга неопходна, јер је овде реч о хуманој мисији. 
– Ми смо уз помоћ Министарства здравља, Фондације принцезе Катарине и госпође Лејко из 
Лондона направили Први палијативни центар у Нишу, јединствен у Србији. Тренутно имамо 16 
кревета, а по пресељењу у велику зграду КЦ Ниш имаћемо на располагању 44 лежаја. 
Палијативно збрињавање је нека врста духовног уточишта и нега за тешко оболеле људе, да се 
помогне породицама пацијената у тренутку када посустану у бризи за најближег. Држава плаћа 
две недеље боравка у таквим центрима, са могућношћу да се боравак понови – истиче др 
Живковић. 
О предлогу закона да родитељи деце оболеле од рака и ретких болести имају право на 
боловање без умањења зараде током комплетног лечења детета до навршене 18. године 
„Политика” је већ опширно писала. Боловање ће морати да обнављају на сваких шест месеци. 
До сада су родитељи тешко оболеле деце имали право на 65 одсто примања и четири месеца 
боловања и обично су напуштали посао или добијали отказ како би били уз своју болесну децу. 
– Предлог закона предвиђа и да изабрани лекар може да отвори боловање до 60 дана, уместо 
досадашњих 30, као и да лекари специјалисти могу да упуте пацијента на болничко лечење, а 
не само изабрани лекар – истакао је проф. др Берислав Векић, државни секретар у 
Министарству здравља. 
Да би се више људи одазивало на превентивне прегледе, прописима је предвиђено да они који 
се три пута не одазову на скрининг, а за то немају оправдање да су, на пример, били болесни 
или су били на путу, морају да плате 35 одсто цене лечења уколико се разболе од болести за 
коју је постојао скрининг. Новина је и да ће жене које су оперисале рак дојке имати право на 
корекцију или реконструкцију дојки о трошку државе. 
Обједињавање болница и домова здравља 
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По новим прописима, у Србији следи поновно обједињавање домова здравља и 
болница у једну целину, односно пребацивање примарне здравствене заштите на 
државни ниво, док ће апотеке остати у надлежности локалних самоуправа. Тим 
потезом Министарство здравља жели да рационализује трошкове да се не би 
дуплирали немедицински радници и техничке службе. 
Осим тога, како је „Политика” писала, омогућава се допунски рад лекара у државној служби, по 
систему вечерњих клиника. Наиме, лекари који раде у државној установи могу да заснују 
допунски рад у својој матичној установи до трећине времена, а могу да остваре сарадњу са 
највише три приватне медицинске установе. То значи да ће пацијенти моћи да плате преглед у 
државној установи код лекара кад желе да дођу брже на ред, после његовог радног времена, 
уколико он склопи уговор са сопственом болницом. 
 

 
 
Републички завод за статистику објавио податке о просечној заради за јануар који се слажу са 
председниковим подацима о тој заради 

Плата достигла „Вучићевих 460 евра“, али још далеко од „Вучићевих 
500 евра“ 
Пише: Љ. Буквић 
     
Просечна плата у јануару била је 54,521 динар, односно 462 евра, званично је 
саопштено пре два дана, али је то јавности пре четири дана први саопштио 
председник Србије Александар Вучић. 
„То је 40 одсто више него што сам затекао 2014. године, када сам постао премијер“, рекао је 
Вучић пре четири дана објављујући ексклузивно овај податак. О 460 евра Вучић је причао и 
пред Нову годину када је признао да се мало занео са причом о 500 евра до краја године. 
– У марту очекујемо, због повећања плата у јавном сектору и минималца раст од 8,6 одсто, то 
јест да ће плате бити око 460 или 465 евра, што је увећање више од 35 или 36 одсто. Да ли је 
довољно, наравно да није. Надао сам се да ће бити бити 500 евра – говорио је Вучић у 
децембру. 
Просечна плата је тако последња два месеца 2018. и првог 2019. расла за неких 15 евра. У 
новембру је била нешто испод 430 евра, месец дана касније 445 евра, да би у јануару достигла 
460 евра. О томе, међутим, није причао само Вучић, већ и министар финансија Синиша Мали 
који је током новогодишњих празника најавио повећање плата у јавном сектору између седам и 
12 одсто и повећање минималца на 27.000 динара. 
„Просечна плата у Србији је сада 420 евра, а захваљујући повећању зарада, у јавном сектору већ 
у јануару биће 460 евра“, рекао је тада Мали. 
Економиста Млађен Ковачевић каже за Данас да ово повећање плата можда делује као велико 
у процентима, али да суштински то није и да су плате и даље ниске. 
– То вам је као када имате дете од једне године које за годину остари дупло и човека од 99 
година који за једну годину остари један одсто – каже Ковачевић. То што су плате ниске делом 
је, како каже, и последица вештачког повећања броја запослених. 
Ковачевић каже да је јако тешко у овом тренутку предвидети да ли ће и како расти плате и 
пензије ове године. 
– У јануару и децембру је било обећања о расту БДП-а од четири одсто, али је велико питање да 
ли ће га бити. Зависи од много тога, како ће бити у пољопривреди, јер клима није била 
повољна, од тога зависи и прехрамбена индустрија. Рано је и требало би бити храбар па рећи да 
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ће раст бити 4 или 4,5 одсто. Ако би било тако, онда бисмо имали услове за повећање плата и 
пензија – напомиње Млађен Ковачевић. 
Потпредседник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић напомиње за Данас да плате 
треба да следе раст БДП-а. 
– Ако је раст БДП неких четири одсто онда и раст плата треба да је на том нивоу, плус још 
неких 1,5 одсто на конто раста инфлације, значи да плате не би могле да буду повећане више од 
5,5 одсто – истиче Атанацковић. 
Повећање плата од 10 одсто за кориснике буџета је, како каже, преко онога што смо створили. 
Такво повећање за Атанацковића не оставља простор за повећање плата у привреди. 
– Волео бих да могу мојим радницима да повећам плате за 10 одсто, али то није реално. Могуће 
је за неких 5,5 одсто, преко тога нема. И шта се дешава када држава својим упосленицима 
повећа плате за 10 одсто, немогуће је да онда и привреда повећа за толико – напомиње наш 
саговорник. 
Атанацковић каже да је раније било покушаја повећања плата, али да то није било одрживо те 
да су били у ситуацији да смањују плате што је горе него да се не повећају уопште. 
Добар начин да се покрене привреда и поправи стандард, како каже, јесте повећање 
инвестиција. 
– Непрестано имамо проблем са недостатком инвестиција, новац од раста БДП-а треба не да се 
троши, већ да се улаже у инвестиције које су код нас неких 16 до 17 одсто, у Европи је тај просек 
око 25 одсто. Ако нема инвестиција, не можемо да рачунамо на будућност – истиче Небојша 
Атанацковић. 
 

Радници спречили извршитеље да преузму Фабрику резног алата у 
Чачку 
 
Пише: Бета 

 
Радници Фабрике резног алата (ФРА) у Чачку спречили су данас судске 
извршитеље да заједно са полицијом принудно преузму погон те фабрике 
„Куглична вретена“. 
Радници су одбили да напусте радна места чиме су, 15. пут, спречили извршитеље да удју у 
фабрички погон и наплате дуг од поравнања са једном чачанском приватном фирмом који је 
увећан на око 4,6 милиона динара. 
На капији фабрике били су закачени велики транспаренти на којима је писало „Хоћемо да 
радимо, нећемо на улицу“, „Преживели смо санкције, бомбардовање, преживећемо и 
Привредни суд“, „Стоп правосудној и извршитељској мафији“, „Не избацујте нас на улицу, ми 
смо само поштени радници“ и „Не дамо куглична вретена“. 
Председник Индустријског синдиката ФРА Душан Дјелић рекао је новинарима да се притисак 
и репресија над радницима и даље наставља. 
„Осим прекршајних пријава које су радници добили и новчано кажњени са по 10.000 динара, 
сада стижу и кривичне пријаве и радници се позивају на саслушање код јавног тужиоца јер су, 
како се наводи у пријави, припадали групи која је спречавала службена лица у извршењу 
дужности“, навео је Дјелић. 
Према његовим речима, Привредни суд у Чачку казнио је 53 радника ФРА новчаном казном од 
по 10.000 динара јер у фебруару нису дозволили судским извршитељима да уђу у погон те 
фабрике, а начелника полиције у Чачку Драшка Даријевића суд је казнио новчаном казном од 
100.000 динара, због „неодговарајућег поступања полиције“ у случају принудног извршења над 
тим погоном. 
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Ђелић је оценио да се Привредни суд у Чачку „различито понаша у истој правној ствари“, у 
поређењу са Вишим и Основним судом у том граду. 
„Имамо решења из Основног и Вишег суда у којима се одбијају предлози за спроводјење 
извршења над погном ФРА, зато што та фабрика припада категорији предузећа која су под 
заштитом Министарства одбране јер су од стратешког значаја за потребе наменске индустрије“, 
рекао је Ђелић. 
Он је додао да радници ФРА неће одустати од очувања радних места и најавио да ће у наредном 
периоду они одржати протест испред Министарства правде у Београду. 
„Ми хоћемо само да сачувамо своја радна места, овде се ради о голој егзистенцији“, казао је 
Ђелић. 
Раднике ФРА су подржали одборници највеће опозиционе одборничке групе у Скупштини 
Чачка „Двери“, међу којима је био и председник те странке Бошко Обрадовић. 
Обрадовић је казао новинарима да радници те фабрике „трпе невероватну судску неправду“ јер 
извршитељи покушавају да преузму погон упркос одлукама Основног и Вишег суда у Чачку, 
као и решењу Министарства одбране да се над тим погоном не може спровести судско 
извршење јер је од интереса за одбрану државе. 
„Овде се ради о криминалу и корупцији и народским речником говорећи изгледа да је неко 
„бацио око‟ на ову атрактивну локацију“, додао је Обрадовић. 
Менаџмент ФРА је купцу објекта пре седам месеци доставио понуду којом би био обештећен, 
али је он ту понуду одбио и сада инсистира на извршењу. 
Фабрички синдикати и радници истакли су да се имовина ФРА од око 200.000 евра продаје за 
дуг од око 40.000 евра и позвали су надлежне органе да измене Закон о извршењу, како се 
имовина грађана и фирми не би продавала „испод сваке цене“. 
 

 
 

Одлив мозгова Србију кошта и до 1,2 милијарде евра годишње 
 
 
АУТОР:Срна 
 
Србија се већ дужи период суочава са озбиљним демографским проблемима, а 
трошкови одласка младих коштају државу и до 1,2 милијарде евра годишње, 
показало је истраживање "Трошкови емиграције младих из Србије", које је 
спровео Институт за развој и иновације (ИРИ), уз подршку Вестминстер 
фондације за демократију. 
У истраживању, које је представљено у Београду на скупу о емиграцијама младих и утицају 
актуелног емиграционог тренда на привреду Србије, наводи се да се најдиректнији трошкови 
одласка младих огледају у губитку уложених средстава у образовање. 
Према истраживању, трошкови средњошколског образовања које је трајало четири године и 
окончано 2018. године износили су око 21.000 евра по ученику, а трошкови осмогодишњег 
основног образовања око 13.500 евра по ученику. 
Подаци показују да је у школовање грађанина Србије од предшколског узраста, преко основне 
и четворогодишње средње до краја академских студија које су у просеку трајале пет година и 
окончане су 2018. године, било уложено око 34.000 евра по ученику. 

http://rs.n1info.com/journalist17/Srna-
http://rs.n1info.com/journalist17/Srna-
http://rs.n1info.com/journalist17/Srna-
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На основу расположивих информација, долази се до грубе цифре од око 55.000 евра просечног 
трошка укупног школовања једног доктора, саопштено је из Медија центра Београд. 
Када се помножи са бројем људи који одлази, трошкови варирају од 0,3 до 1,2 милијарде евра у 
једној години, што за Србију представља велики губитак. 
"Поређења ради укупан извоз информационо-комуникационих услуга у 2018. години износио 
је 1,1 милијарду евра, док се извоз целокупног сектора пољопривреде у родним годинама креће 
око 900 милиона евра", наводи се у истраживању. 
Добијени резулатати показују да је директно и индиректно, услед немогућности да се годишњи 
одлив становништва спречи њиховим запошљавањем, генерисан годишњи губитак од око 2,1 
одсто БДП-а из 2018. године. 
Услед емиграције младих људи, економија и целокупно друштво се, осим са негативним 
ефектима, суочавају и са позитивним. 
На страни позитивних ефеката емиграционог тока, најзначајнији бенефит јесу дознаке, јер 
према висини учешћа дознака из иностранства у БДП-у, Србија се налази у самом врху 
европских земаља, тачније уз Албанију, на првом месту, са учешћем између пет и шест одсто 
БДП-а. 
Ова средства, оцењује се у истраживању, имају важну улогу у националној економији, али као 
генератор будућег развоја или додатног раста моћи ће да се посматрају тек када инвестициона 
компонента буде била знатно јача. 
У извештају се напомиње да не постоји ниједна организација у земљи, нити у иностранству која 
има прецизну евиденцију о мигрантима из Србије, те да се не може са сигурношћу говорити о 
старосној или образовној структури миграната. 
У извештају о међународним миграцијама ОЕЦД процењује се да је из Србије од 2012. до 2016. 
године отишло око 245.000 људи. 
Ово значи да је, према проценама ове организације, из Србије у земље чланице ОЕЦД у 
просеку годишње емигрирало око 49.000 људи, што обухвата и такозване привремене 
миграције. 
 
 


