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Професори и САНУ још без идеје како зауставити економске миграције из Србије 
 

Млади једини дали предлоге за спречавање одлива мозгова 
Пише: Љ. Буквић 
 
Србију је, судећи према подацима ОЕБС-а, од 2000. до данас напустило више од 
654.000 људи, међу њима највише млађих од 25 година. 
 
     
Да нема те чињенице данас бисмо вероватно славили то што је на евиденцији Националне 
службе за запошљавање пред празнике било најмање људи икада, званично 568.500 
пријављених на бироу. 
Овако, податак Организације за економску сарадњу и развој да је током 2014. и 2015. отишло 
117.000, а 2017. готово 100.000 људи у потрази за новим животом и радним местом негде у 
иностранству био је довољно алармантан за државу која је почетком ове године решила да 
заустави економске миграције и због тога формирала координациони тим састављен од 
стручњака који ће се тиме озбиљно позабавити. 
После четири месеца и три састанка, од којих је последњи одржан крајем марта, нема већих 
помака, а чланови тима у ком су професори, послодавци, представници министарстава, САНУ, 
синдиката још нису изнели све своје предлоге, како је првобитно био план. Свој задатак су међу 
првима, међутим, испунили млади окупљени у Савезу самосталних синдиката, свој предлог су 
представили члановима тима у марту, а писану верзију послали и на адресу Министарства 
рада. 
– Предлог Владе, односно јавни позив НСЗ да млади који заврше средњу школу и добију посао 
имају 28.000 динара плату, они са факултетом 30.000 динара и добију уговор од три до шест 
месеци уз могућност да их послодавац упосли још три месеца је добар, али није довољан. Наш 
захтев је да тај период буде бар годину дана јер обично и када тражите посао послодавци траже 
да имате бар годину искуства. Да можете на неком наредном послу да кажете да сте радили 
једну годину – каже за Данас Ружица Грабовац, председница Секције младих у Самосталном 
синдикату. 
Њихов предлог је, како каже, да се много више улаже у канцеларије за младе по општинама јер 
је веома велики број оних који завршавају школу и нису довољно информисани о томе каква су 
им права и шта могу да раде, како да траже посао, који, како каже Грабовац, нису довољно 
едуковани. 
– Тражили смо да се минимална цена рада изједначи са минималном потрошачком корпом јер 
имамо 350.000 људи у Србији који живе са минималцем. Рекли смо Влади да је нелогично да 
литар горива буде скупљи од једног сата рада – истиче Грабовац. 
И на трећем састанку тима који је формирао министар рада Зоран Ђорђевић од свих учесника 
затражено је да доставе своје предлоге и сугестије како зауставити миграције. 
– На почетку сваког састанка до сада тражено је свима да доставе своје предлоге, ми смо ту 
урадили и драго нам је што су позвани и професори са факултета, чланови САНУ и чекамо да 
видимо и чујемо и њихове предлоге – напомиње Ружица Грабовац. 
Да ли ће се нешто конкретно изродити из овога, како каже, још није јасно јер је све тек „на 
почетку“. 
– Очигледно је да постоји жеља да се успоре миграције, то је оно што млади желе. Рано је 
говорити о резултатима ових састанака, али видим да је већина оних који учествују спремна да 
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сарађује. Морамо имати на уму и да економске миграције нису само проблем Србије, већ и 
неких других земаља попут Хрватске, Македоније, па чак и Литваније – напомиње Грабовац. 
У иностранство због посла из Србије највише одлазе медицински и грађевински радници, али 
и електричари, возачи, кувари, конобари, лекари, машински и грађевински инжењери. 
Одласком људи највише губе општине, каже за Данас Гордана Бјелобрк из Републичког завода 
за статистику. 
– Покушали смо да објаснимо и покажемо локалним самоуправама како треба да сагледају тај 
процес, како да препознају проблем и како да националне стратегије које имамо и које су добре 
спусте на ниво општине и пробају да промене нешто – истиче Бјелобрк. 
У општинама морају, како каже, да предузму нешто, да направе истраживање и виде како људи 
размишљају, због чега одлазе, да сагледају праву ситуацију и да се боље информишу. 
 

Суд: Незаконит отказ општинске управе узбуњивачу из Раче 
Пише: Бета 

 
 
Основни суд у Аранђеловцу, судска јединица у Тополи, усвојио је тужбу 
узбуњивача Томислава Вељковића из Раче и поништио као незаконито решење о 
отказу Уговора о раду, који је он добио у општинској управи, пошто је открио 
корупцију у вези са изградњом фабрике за пречишћавање отпадних вода. 
     
Пресудом је наложено општинској управи у Рачи да врати Вељковића на посао у складу са 
стручном спремом и радним искуством и призна сва права по основу рада. Обавеза Општинске 
управе је и да плати Вељковићу 80.250 динара на име трошкова парничног поступка. 
Вељковићу је одлуком општинске управе у Рачи радни однос престао 15. новембра 2017. 
године, а он је правду потражио на суду. 
Два месеца касније, Вељковић је враћен је на посао домара у општинској управи, пошто је то 
наложио Виши суд у Крагујевцу, као и одлагање дејства решења о отказу до окончања радног 
спора. Вељковић је у тужби против општинске управе Раче навео да је прави разлог отказа 
откривање корупције, а не рационализација и престанак потребе за пословима које је обављао 
као домар. 
Према речима Вељковића, отказ је добио пошто је пријавио надлежним органима и медијима 
да је злоупотребљено више од 68 милиона динара општинског новца. Злоупотребе је открио 
као повереник Самосталног синдиката Крагујевца за Рачу. 
Општина Рача је са предузећем Радус БНС ГП из Панчева склопила уговор вредан више од 68 
милиона динара за изградњу фабрике за прераду отпадних вода. У документацији је, како 
наводи, стајало да су изграђена фабричка постројења и уграђена опрема,  а истина је да су 
извршени само груби грађевински радови. 
Вељковић је те злоупотребе пријавио надлежном тужилаштву, а пошто је видео да предмет 
предуго стоји и да се не решава, извршио је узбуњивање јавности и заједно са порталом 
„Пиштаљка“ учествовао у новинарском истраживању афере. Вељковић тврди да отказ није био 
ништа друго него прикривена одмазда због указивања на постојање корупције огромних 
размера. Помиње и да је за кратко време против њега вођено седам дисциплинских поступака, 
али без основа за казну. 
Атмосфера на послу је постала неподношљива и било је јасно да му се спрема отказ. 
Општинска управа је правилником о систематизацији укинула Вељковићево радно место 
домара, али није престала потреба за пословима које је он обављао уз све потребне стручне 
квалификације за одржавање грејања, електро и водоводних инсталација и противпожарне 
заштита. 
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За те послове општинска управа је ангажовала предузеће „Флујид“ и плаћала новчану накнаду. 
Послове противпожарне заштите једно време нико није обављао, а онда је возач из општинске 
управе послат на стручну обуку. 
 
 

 
 

Протести пензионера пред Уставним судом 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 
 
Због упорног одбијања да се изјасне о уставности Закона о привременом умањењу 
пензија оштећени најављују протесте од 17. до 23. маја 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије у сарадњи са другим синдикатима и 
удружењима пензионера и синдикатима запослених, организоваће од 17. до 23. маја протесте 
пред Уставним судом Србије не би ли на овај начин добили одговор да ли је Закон о 
привременом умањењу пензија, који је на снази био четири године,  противуставан или не. 
Удружење је о организовању протеста пред судом већ обавестило и председницу суда Весну 
Илић-Прелић, истичући у писму које су јој послали, да је пензионерима већ доста опструкције 
Уставног суда да поступи по закону 
– Недопустиво је игнорисање неколико стотина иницијатива за оцену уставности овог закона и 
уставних жалби грађана на његову примену. Иницијативе, уставне жалбе, молбе и захтеви 
синдиката пензионера и грађана за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина 
исплате пензија остали су без вашег одговора. То смо оценили као вид опструкције и ваше 
политизованости, готово сигурни да и ви, знајући то боље од нас, верујете да је закон 
неуставан. Применом тог закона оштећено је више од 850.000 пензионера и наследника 
оштећених пензионера. Имате ли права на ћутање – пита Јован Тамбурић, председник овог 
удружења. 
 Он истиче да судија Уставног суда, ужива имунитет од дана ступања на дужност до дана 
престанка дужности судије и не може бити позван на кривичну или другу одговорност за 
изражено мишљење или гласање у вршењу судијске дужности, те ће најављени протест бити 
још један покушај да се први човек суда подсети и опомене да одговорно извршава уставне и 
законске обавезе из своје надлежности. 
– Само та елементарна обавеза, да професионално испуните своје дужности, биће довољна 
подршка владавини права и правној држави, каква је неопходна Србији. Наше право је да се 
томе надамо и очекујемо од вас да нам доставите одговор на захтев – истиче он. 
Иначе, „Политика” је у више наврата слала питања Уставном суду око оцене уставности Закона 
о привременом умањењу пензија, али никада нисмо добили никакав одговор. Заправо нико 
чак није нашао за сходно да потврди да су питања стигла и шта ће бити с одговорима. 
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„Еликсир” купује имовину фабрике „Зорка – Обојена металургија” 
Аутор: М. Мијушковић 
 
Шабац – Једину понуду за куповину целокупне имовине фабрике „Зорка – Обојена 
металургија” дала је шабачка компанија „Еликсир”, која је одраније власник имовине фабрике 
„Зорка – Минерална ђубрива”, такође из некадашњег система Хемијске индустрије „Зорка”. За 
објекте процењене на 372 милиона динара „Еликсир” је понудио тек нешто више од половине 
суме, колико је износила почетна цена. Продаја још није озваничена, пошто у наредних седам 
дана треба да буду завршене прописане провере које спроводи Агенција за лиценцирање 
стечајних управника, као стечајни управник фабрике. 
Стечај у „Зорка – Обојена металургији” отворен је 28. априла 2015. године, а на прва два позива 
за продају њене имовине, расписана прошле године, нико се није јавио. Ова фабрика, једна од 
најуспешнијих у „Зоркином” ланцу седамдесетих и осамдесетих година 20. века, која је 
производила цинк чистоће 99,995 одсто, веома цењен на Лондонској берзи метала, пословни 
век завршила је неуспешном транзицијом и у огромним губицима. Укупна потраживања 879 
страних и домаћих добављача, банака, државе за неизмирене доприносе, јавних предузећа, 
осигуравајућих кућа, радника за неисплаћене зараде на дан закључења списка (28. јула 2017) 
премашила су са каматама 6,5 милијарди динара, или преко 55 милиона евра. 
На продају и зграде„Зорке холдинга” 
Шабац – Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је јуче продају целокупне 
имовине „Зорка  холдинга” у стечају, некада кровног предузеће шабачке хемијске индустрије. 
Укупна, у стечају призната, потраживања 74 повериоца од „Зорка холдинга” износе 550,5 
милиона динара, а највећи међу њима је град Шабац са 460,3 милиона динара, од којих је 239 
милиона обезбеђено хипотеком на оглашеним некретнинама. То је, иначе, једино обезбеђено 
потраживање. М. М. 
Од имовине „Зорка – Обојене металургије”, како сада ствари стоје, моћи ће да се наплате тек 
хипотекама обезбеђени повериоци, и то у минималном износу, пошто је на столу понуда од 35 
пута мање новца него што су њена укупна дуговања. Међу највећим обезбеђеним повериоцима 
су швајцарска фирма „Минеко” са преко 950,5 милиона динара и Рудник и флотација „Рудник” 
из Горњег Милановца са нешто више од 113 милиона динара, које потражују новац за испоруку 
сировина у периоду од 2001. до 2007. године. Од необезбеђених поверилаца, који неће имати 
од чега да се наплате, највећи је Филијала пореске управе у Шапцу, која је до отварања 
стечајног поступка остала „кратка” 188 милиона динара главнице и 194 милиона динара 
камате. 
Необезбеђена, а тиме и ненаплатива, потраживања бивших запослених крећу се од неколико 
стотина хиљада динара за раднике у погонима до преко пет милиона динара за чланове 
пословодства. Они су се углавном позивали на уговор о (делимичном) откупу потраживања 
2010. године и споразум о међусобном регулисању права и обавеза по основу рада из 2015. 
године, што им је у стечајном поступку и признато. 
Уколико понуда „Еликсира”, чији је власник Станко Поповић (некадашњи сувласник 
„Викторија групе“), буде озакоњена његова компанија ће постати власник 54 објекта „Зорка – 
Обојене металургије”: једноспратне управне зграде са халом ћелија од 3.336 квадрата у основи, 
једноспратне зграде пржионице од 866 квадрата у основи, једноспратне зграде електролизе од 
737 квадрата у основи, три приземне и једне једноспратне зграде за складиштење и сушење 
концентрата цинка од по 900 квадрата у основи... На списку су и три отворена складишта, 
интерне саобраћајнице, железнички колосек, надземни водови за транспорт флуида и 
енергената, стубови, цевоводи и кабловски разводи, али треба истаћи и да су сви објекти 
изузетно руинирани. 
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Садашња „Еликсирова”, раније „Зоркина” фабрика минералних ђубрива, коју је 2009. године, 
такође као имовину, преузела „Викторија група” за 3,4 милиона евра, да би касије постала 
Поповићево власништво, први је комшија „Зорка – Обојене металургије”. „Еликсир” је 20. јула 
2017. године од стечајног управника купио и 18 преосталих објеката предузећа „Зорка – 
Минерална ђубрива” у стечају, почев од 11 до 401 квадрат, за укупно 9,6 милиона динара. 
 

 
 

Има пара за веће пензије и плате, али каса није ћуп.. 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић каже да ће се борити за то да повећање 
пензија ове године не буде мање од пет одсто, као и за то да буде још једнократних исплата и 
помоћи. 
У вези с платама - ићи ћемо на на значајно повећање, укључујући и вољску, полицију, али не 
смемо да претерамо да не бисмо уништили приватни сектор, јер, ко ће онда да издржава јавни 
сектор, казао је синоћ Вучић за РТС. 
Истиче да у буџету има новца за јасан бржи раст, за повећање плата и пензија. 
Најлакше је вама на телевизијама, сваког штрајкача подржите, а онда нас питате што нема 
пара за нешто. Па, није каса ћуп. Водимо рачуна и зато смо успешни, рекао је Вучић.       
Најавио да се ове године очекује и ново повећање плата, посебно у здравственом сектору.  
Сестрама ћемо да повећамо за 12 одсто, можда и 15 одсто. Посебно лекарима, сестрама, 
наставницима, учитељима, истакао је председник и додао да ће се питање повећања плата 
разматрати вероватно током лета.  
Циљ је, даље наводи, да се незапосленост спусти испод девет одсто па да се повећа животни 
стандард.  
Указује да је повећана и минимална зарада, додајући да верује да ће ускоро бити и 30.000 
динара. Просечна плата сада је 460 евра, а биће, каже, и 500.  
Бацио сам се на посао да имамо највећи раст у Европи 
Светска банка предвиђа да би Србија уз реформе могла да достигне привредни 
раст од седам одсто и бацио сам се на посао да то и урадимо и имамо највећи раст у 
Европи, изјавио је Вучић. 
Он је рекао да је у понедељак добио од СБ званичан материјал у којем је наведено да Србија 
има годишњи раст три до четири одсто и да не расте колико би могла. 
Вучић истиче ће се посебно ангажовати како би Србија достигла највећи раст у Европи, од 
седам одсто, као и да ту треба посебно да поведемо рачуна о додатним јавним инвестицијама, 
затим о јавним набавкама, развоју рударског и енргетског сектора што подразумева промене у 
ЕПС-у и рударском сектору. 
Како је рекао, треба решити питање рудника Штаваљ, али и искористити то што имамо на 
западу Србије 10 одсто светских резерви литијума, како би се код нас правиле батерије за 
електричне аутомобиле. 
Затим радимо реформу комплетног пореског система, нагласио је Вучић и подсетио да су данас 
потписана три уговора са СБ од које ћемо добити 142 милиона долара за унапређенеј трговине 
на Западном Балкану, развој Е управе и реформу пореске администрације. 
Вучић каже да треба смањити и парафисклане намете и додаје да ми и Бугари имамо најмањи 
ПДВ  у региону, док на пример Хрвати имају ПДВ 25 одсто. 
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Председник Вучић је најавио да ће бити смањен порез на зараде, пре свега, како би се смањила 
сива економија, чиме ће се подстаћи предузетнички дух и старт ап фирме. 
Како каже, биће настављено привлачење страних инвестиција и већ сутра једна нова немачка 
компанија долази да разговара о инвестирању. 
Говорећи о МТУ која ће са нашим инжењерима за две или три године поправљати авионске 
моторе, Вучић додаје да стиже и једна француска компанија за два дана на разговоре која жели 
да уђе у авио класте који се сада ствара. 
Вучић каже и да је сада незапсленост око 11 одсто, као и да је план да буде испод 10 и девет 
одсто и да ће се онда радити на подизању животног стандарда. 
Каже да данас имамо здрав систем и да су на пример ненаплативи кредити пре били 23 одсто 
док су сада на нивое 5,7 одсто. 
Има пара у банкама и морамо да разговарамо да више финансирају српски приватни сектор, 
додао је Вучић. 
Председник је на карти показао који су све актуелни пројекти по питању путне инфраструктуре 
и истакао да ће већ за десет дана грађани моћи да иду аутопутем целим Коридором 10 све до 
македонске границе. 
Источни крак Коридора 10 до бугарске границе ће бити отворен за три месеца, додао је он. 
За месец дана ће, додаје, бити отворен аутопут од Обреновца до Чачка, док ће до 19. децембра 
бити готова и деоница Сурчин - Обреновац, тако да ће бити отворен цео потез од Београда до 
Чачка. 
Такође, до краја 2021. биће завршен аутопут од Чачка до Пожеге, рекао је Вучић и додао ће за 
15 дана положити камен темељац за почетак радова. 
Остаје да се изгради аутопут ка Котроману од 60 км и ка Бољару на граници са ЦГ у дужини од 
107 км. 
Имаћемо путеве као у Швајцарској, нагласио је Вучић. 
Вучић каже да ће до септембра почети и изградња прве деонице аутопута Ниша - Мердаре до 
Плочника, затим да ће пре тога током лета почети и изградња Моравског коридора који ће 
спојити Појате и Прељину. 
Најавио је да ће се градити и брза саобраћајница од Пожаревца до Доњег Милановца, затим од 
Руме до Новог Сада и аутопут Рума - Шабац, што би требало да буде готово за две и по године. 
Додао је да ће се градити и аутопут Београд- Зрењанин и Зрењанин - Нови Сад. 
Затим у јуну почињу радови на градњи аутопута Кузмин - Сремска Рача и правиће се нови мост 
на Сави. 
Вучић истиче да Србија може да помогне Републици Српској за градњу аутопута ка Бјељини. 
 
 

Војводини друго место по висини просечне зараде 
      
НОВИ САД: Републички завод за статистику сваког месеца објављује податке о просечној нето 
заради запослених у Србији. Недавно су, као последњи, објављени подаци за фебруар ове 
године и по њима, запослени у Србији су у просеку тог месеца имали нето зараду од 52.426 
динара. 
Уз тај податак, РЗС сваког месеца објави и медијалну нето зараду, која знатно реалније 
осликава зараде већег дела запослених у Србији. Тако је у фебруару медијална нето зарада 
износила 40.308 динара, односно 12.118 мање од републичког просека. 
Ту и такву медијалну зараду до 40.308 динара месечно у фебруару примило је више од 
половине укупног броја запослених у Србији. При том, под зарадом се подразумевају све 
исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси. Другим речима, у 
том износу су и основна зарада, накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и на 

https://www.dnevnik.rs/politika/velika-nemacka-investicija-stize-u-srbiju-u-igri-tri-lokacije-07-05-2019
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празник, накнада за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада као што су годишњи 
одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због усавршавања, али и 
регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и слично. 
РЗС наводи да се зарадом не сматрају накнаде по основу уговора о делу, за боловања дужа од 
месеца, за трошкове запосленима за долазак и одлазак с посла, за време проведено на 
службеном путу у земљи и иностранству, за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, 
отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, 
једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и 
друго. 
Од четири региона, на колико је Србија подељена, само у Београдском је просечна фебруарска 
нето зарада већа од републичког просека. Наиме, у фебруару је Београдски регион имао 
просечну нето зараду од 65.199 динара. Истог месеца просечна нето зарада за регион Војводине 
износила је 49.426 динара, за регион Шумадије и западне Србије била је 44.621, а за регион 
јужне и источне Србије 46.015. При том, од 17 општина које чине Београдски регион само у пет 
је просечна нето зарада била мања од републичке, док је у преосталих 12 била већа. Највећа 
нето фебруарска плата забележена је у општини Врчар – 86.975 динара, затим Нови Београд – 
82.948 и Стари град – 82.940. Те зараде су више од 30.000 динара веће од просечне републичке 
плате остварене у фебруару ове године. 
Након Београдског региона по висини просечне нето зараде у фебруару је Војводина са 49.426 
динара, што је 3.000 динара мање од републичке просечне плате. У региону Војводине само је 
Јужнобачка област имала нето фебруарску плату већу од републичког просека – 52.947, док су 
преосталих шест имале мању. У региону Војводине највећу нето фебруарску зараду имали су 
запослени у Новом Саду – 58.115 динара, затим у Вршцу – 54.906, Зрењанину – 50.972  и 
Панчеву – 50.887. Све остале општине у региону Војводине имале су нето фебруарску зараду од 
40.000 до 49.000 динара, односно ниједна није забележила чак ни просечну војвођанску 
зараду. 
 
Што јужније, то тужније 
У фебруару је најмања нето просечна зарада забележена у општини Гаyин Хан – 35.661 динара. 
Она је 16.118 динара мања од републичког просека за тај месец, али и 51.314 динара мања од 
зараде запослених у општини Врачар. Нето фебуарске зараде запослених у Сврљигу биле су 
36.296 динара, Варварину 37.243, Бојнику 37.034. Плате испод 40.000 динара имали су и 
запослени у више општина јужне и источне Србије. 
 
У региону Шумадије и западне Србије просечна фебруарска нето зарада износила је 44.621 
динар и у њој само једна једина општина, и то Лајковац, има фебруарску нето зараду већу од 
републичког просека – 61.960, док све остале имају далеко мање од њега. Највише у том 
региону, после Лајковчана, зарађивали су запослени у Лучанима – 51.159 динара, затим Ужицу 
– 50.013. Просечна фебруарска нето зарада у Крагујевцу је 49.555 динара, што је такође мање 
од републичког просека. 
Када је реч о региону јужне и источне Србије, просечна нето фебруарска зарада била је 46.015 
динара. У њој зараду већу од републичког просека остварили су запослени у Костолцу – 64.184 
динара,  Бору – 57.156, Пожаревцу – 54.580, Медијани, која је општина града Ниша – 54.486. 
Близу републичког просека били су запослени у Пироту – 51.109. 
Љ. Малешевић 
 
 


