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НЕИЗВЕСНА СУДБИНА "СПИЛИТА": Око 160 радника не зна шта их 

чека  
Аутор:Ј. Стојковић 

 

У Агенцији за привредне регистре почела ликвидација "Нефе" из Врања. Многи желе отказ, јер 
има доста фабрика које траже кадрове 
АГЕНЦИЈА за привредне регистре (АПР) објавила је одлуку о покретању ликвидације над 
друштвом "Нефа намештај", у власништву руског бизнисмена. Истовремено је на званичном 
сајту нефа.рс објављено да је од понедељка отворен кол-центар за купце који су платили 
намештај а нису га добили. 
Са друге стране, судбина око 160 радника "Спилита" у Врању и даље је енигма, јер су званично у 
радном односу, али не добијају никакву информацију о томе шта ће се даље дешавати са њима. 
Позвани су повериоци да пријаве потраживања на адресу седишта фирме у Улици Милутина 
Миланковића бр. 23 у Београду, и то најкасније у року од 90 дана. Максим Максимов је 
разрешен функције директора и законског заступника друштва, а за ликвидационог управника 
је именован Толстов Евгениј, такође руски држављанин. 
Ликвидациони управник ће, како се наводи на АПР-у, упутити писано обавештење о покретању 
ликвидације друштва свим познатим повериоцима у року од 15 дана од почетка ликвидације. 
У Врању је од понедељка свима забрањен приступ фабрици. Обезбеђење такође нема 
информације шта ће се дешавати са машинама, а радници долазе и одлазе покушавајући да 
реше свој статус. 
- Верујте ми да желим да добијем отказ и да ме неко одјави из фирме. У овом крају има доста 
фабрика које производе намештај и траже добре раднике, али неће нико да те запосли на црно, 
а не можемо засновати радни однос ако нам овај није раскинут - жали се један од радника који 
је од првог дана у "Спилиту". 
Међу радницима се у понедељак чуло да постоје индиције да је постигнут договор о продаји 
"Спилита", тачније производних машина, те да је мистериозни нови купац одлучио да задржи 
део радника. У градској управи нам је у понедељак речено да је градоначелник Слободан 
Миленковић у разговору са руским власником добио уверења да Руси преговарају о продаји, али 
ни они немају информацију о томе ко би могао да купи машине које су постављене у 
изнајмљеном погону "Јумка". С обзиром на то да Руси немају никаква дуговања према Граду, 
руководство изражава забринутост за судбину радника и очекује да ће убрзо њихов статус бити 
решен. 
Према евиденцији Агенције за привредне регистре, "Спилит" је и даље активан привредни 
субјект. Рачуни нису у блокади и засада нема никаквих промена, али ни података о тренутним 
законским заступницима. Последњи документ се односи на оставку генералног директора 
Ивана Трипковича, коју је поднео 20. маја. 
КОЛ-ЦЕНТАР НА сајту "Нефе" је наведено да сви купци којима није испоручена роба могу 

своје податке, укључујући обавезни број поруџбине, оставити на број телефона 061 2031 458. 

Због очекивано великог броја позива, број ће повремено бити заузет. Ради што брже обраде 

информације, купци се моле да пошаљу своје податке мејлом нефа.инфо.еу@гмаил.цом или 

СМС на број 061 2031 458. 
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ЛЕКАРИМА ПЛАТА ДО 5.000 ЕВРА Шведска вапи за радницима, плате 
су боли глава, а ова занимања су ПОСЕБНО ТРАЖЕНА 
Аутор:А. Милутиновић  
 
Диплома неког од ИТ факултета, професорска диплома и занат грађевинара, карта су за улазак 
на шведско радно тржиште за све становнике Балкана. Ово су наиме три најдефицитарније 
струке у Шведској, а послодавци су спремни да издвоје прилично високе новчане накнаде које 
досежу и до неколико хиљада евра. 
Судећи према списку дефицитарних занимања, Швеђани су "у шкрипцу" са чак 72 занимања 
које могу попунити радници пореклом из страних земаља, а који не поседују пасош Европске 
уније. 
Најпотребнији су им ИТ стручњаци, радници запослени у просвети, грађевинари, лекари, 
медицинско особље и физички радници, а за плате својих будућих радника шведска Влада 
спремна је да издвоји и до 5.000 евра нето примања колико се месечно слива у рецимо џеп 
доктора. 
Три занимања посебно потребна 
Према подацима о овогодишњој потражњи на пословном тржишту, Шведској су преко потребни 
ИТ радници који поседују искуство у овој области. Будући да је Скандинавија једно од 
подручја где се интернет технологије најбрже раживају, Швеђанима је неопходна помоћ 
додатне радне снаге што иде у прилог људима са подручја Балкана са неком од диплома ИТ 
факултета. 
За свој посао будући радници у овој струци биће прилично добро плаћени јер се примања 
радника у овој индустрији крећу од 3.350, колико зарађују информатичари, до 3.750 евра 
колико зарађују ИТ радници при техничким службама. 
У другу групу најтраженијих занимања спадају и радници у просвети, односно наставници и 
професори. Сами Швеђани кажу да нема довољно образованог кадра који би могао да предаје у 
њиховим школама, те пружају шансу и странцима који поседују диплому у овој области. 
Месечна примања наставника и професора износе око 2.370 евра. 
Грађевинари у дефициту нису појава са којом се бори само Шведска већ и већина развијених 
земаља, те је Влада ове северне земље спремна да издвоји позамашну своту новца како би 
привукла нову радну снагу за рад на бројним градилиштима у Шведској. 
Колико ова земља вапи за грађевинарима говори и чињеница да месечна плата грађевинског 
радника досеже чак 3.380 евра. 
Рад у туризму и угоститељству 
Као четврта најтраженија категорија занимања издвојила су се она у угоститељству. За све оне 
који бар мало познају шведски језик, имају искуства у раду на позицији келнера, или на раду у 
кухињи, ово се може сматрати савршеном приликом да боље науче шведски, усаврше енглески 
и зараде око 2.900 евра на месечном нивоу. 
Потрага за "белим мантилима" 
Поред тога што у највећем броју огласа за посао шведски послодавци траже четири поменута 
профила радника њима недостаје и радна снага која би обављала бројна друга занимања. 
Швеђани су у потрази и за медицинским радницима, те су често отворене позиције које би 
требало да попуне апотекари, бабице, медицински биохемичари, медицинске сестре-техничари 
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различитих профила, од геријатријских, хирушких, педијатријских, рендгенских, 
психијатријских, па све до медицинских техничара који раде на одељењима за хитну 
медицинску помоћ. Њихова месечна примања достижу цифру од 3.400 евра. 
Овој скандинавској земљи потребни су и лекари који за свој посао месечно зарађују суму од 
5.000 евра. 
Која су још дефицитарна занимања? 
Инжењери, било да су у питању бродарски, грађевински или машински, сви су добродошли у 
ову северну земљу будући да су се и ови послови нашли на листи дефицитарних послова. За 
њихове ангажмане послодавци издавајају око 3.000 евра. 
Поред поменутих занимања отворена су радна места за бројне физичке послове, али и за 
психологе, рударе, зубне хигијеничаре, молере, стаклоресце, комерцијалисте или оператере у 
кол центрима различитих профила чија месечна примања варирају од 2.500 до 3.000 евра. 
Како до посла и боравишне визе?  
Како би на легалан начин омогућили себи боравак у Шведској српски радници морају да 
аплицирају за неки од жељених послова пре него што се отисну на пут. 
Након што договор о послу буде закључен, будући послодавац је у обавези да за свог запосленог 
који не поседује папире Европске уније тражи боравишну дозволу. 
Најједноставнији и најбржи начин за подношење захтева за боравишну дозволу је путем 
електронског аплицирања које обавља послодавац. Електронске апликације стижу директно у 
Завод за миграције и имају приоритет. 
Уколико нисте у могућности или не желите да поднесете захтев електронским путем, можете 
поднети захев и лично у шведској амбасади, а сатус ваше електронске апликације можете 
проверити на страници Завода за миграције тако што ћете укуцати број вашег досијеа или 
контролни број. 
Посебу погодност за будуће раднике ствара ситуација када се посао који желе да обављају 
налази на листи дефицитарних занимања, тада је могуће да након пронађеног посла радници 
дођу у Шведску и након тога траже дозволу за рад, дакле, не морају да буду у својој матичној 
држави да би тражили дозволу. 
 
 

ЕКСКЛУЗИВНО "Пепсико" и чешки КМВ преузимају "Књаз Милош" 
Извор:Блиц Бизнис  
 
Водећи приватни инвестициони фонд у централној и источној Европи "Мид Европа Партнерс" 
договорио је продају компаније "Књаз Милош" компанијама "Пепсико" из Америке и 
"Карловарске минералне воде" (КМВ) из Чешке. 
Због уобичајених одобрења надлежних органа из области конкуренције, цела трансакција би 
требало да буде окончана у трећем кварталу ове године, сазнаје "Блиц Бизнис". 
Инвестициони фонд "Мид Европа" купио је "Књаз Милош" 2015. године заједно са компанијама 
"Бамби" и "Имлек", водећим регионалним играчима у својим областима који су тада наставили 
пословање у оквиру холдинг компаније "Моји Брендови". Компанија "Књаз Милош" је такође 
водећи произвођач минералне воде и лидер у производњи воде и безалкохолних пића у Србији 
и региону. Компанија је препозната од стране потрошача по иновативним производима који су 
је и поставили на место лидера у тим категоријама. 
Поводом продаје компаније "Књаз Милош" Роберт Кнорр, извршни партнер у фонду "Мид 
Европа Партнер" је рекао да је "Књаз Милош" још један пример визије и способности да се једна 
средњеевропска компанија трансформише у компанију лидера у категорији брендова у оквиру 
фонда "Мид Европа". 
"Након што смо недавно продали Бамби, компанија Књаз Милош је такође нашла своје место у 
оквиру водећих међународних компанија из исте бранше", рекао је Кнорр. 
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Андреј Бабацхе, партнер у фонду "Мид Европа" је рекао да је "Књаз Милош" увео низ 
иновативних производа и новина у производњу, а у циљу јачања водеће позиције у категорији 
воде и безалкохолних пића. 
"Поступак освежавања бренда је довео до тога да се компанија директном дигиталном 
комуникацијом повеже са млађим потрошачима. Овај иновативни раст је учинио да је посао 
више него дуплиран за време док је Књаз Милош био у власништву фонда Мид Европа", рекао 
је Бабацхе и пожелео успех аранђеловачкој фабрици у даљем раду, а као делу компанија КМВ и 
"Пепсико". 
Милош Стојисављевић, извршни директор у "Књаз Милошу" је рекао да су поносни на успех 
који су постигли заједно са фондом "Мид Европа" и компанијом "Моји Брендови". 
"Радујемо се придруживању водећим брендовима КМВ и Пепсику и верујемо у даљи наставак 
раста", оценио је Стојисављевић. 
"Књаз" отишао у руке светских лидера 
"Пепсико" је светски лидер у производњи хране и пића. Ова америчка компанија је у Србији 
2008. године купила српску фабрику "Марбо", произвођача грицкалица, а органски раст јој је 
увек био међу приоритетима. Чешка компанија "Карловарске минералне воде" (КМВ) је највећи 
произвођач минералне и изворске воде у Чешкој. 
 

 

"ПЛАТЕ ИСТЕ 10 ГОДИНА, ИМАМО МАЊАК РАДНИКА" Запослени у 
правосудним институцијама траже САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРОМ 
Аутор:Маја Башић  
 
Први корак ка побољшању материјалног статуса запослених у правосудним институцијама, био 
би да Министарство правде РС наше захтеве проследи правосудним институцијама, те Влади 
Српске, а потом ћемо инсистирати на одржавању састанка са премијером, саопштили су из 
Синдиката правосуђа РС. 
– У последњих десет година плате за раднике у правосудним институцијама нису повећаване, а 
трошкови живота су порасли за 20-30 одсто. У правосудним институцијама нема вишка 
запослених, у појединима институцијама чак имамо мањак радника. Ту је и специфичност 
послова и задатака запослених, односно материјална и кривична одговорност, те повећан обим 
послова у складу са провођењем реформе правосуђа – наводи се у саопштењу, пише 
Српскаинфо. 
Из овог синдиката подсећају да је Министарство правде упутило у скупштинску процедуру 
предлог измјена и допуна Закона о платама запосених у правосудним инситуцијама РС, у делу 
који се односи на повећање износа накнаде за припаднике овлаштених службених лица са 
средњом и вишом стручном спремом. 
– Тиме би се постигло изједначавање са износом накнаде за исте припаднике запослене у МУП-
у РС. Такође, поново је упућен захтев министарству да се подхитно размотри увећање плата за 
остале запослене у правосудним институцијама РС. Чињеница је да радници у правосудним 
институцијама немају могућност напредовања кроз платне коефицијенте или разреде, те да им 
је у плату урачунат регрес и топли оброк који представља стварни трошак, што додатно утиче на 
умањење износа плате за поменуту категорију радника. Зато смо мишљења да би било потребно 
обратити посебну пажњу на ово егзистенцијално питање и урадити све на побољшању 
материјалног статуса запослених у правосудним институцијама РС – наглашавају у поменутом 
синдикату. 
 

 

https://srpskainfo.com/nemamo-viska-radnika-zaposleni-u-pravosudju-nezadovoljni-platama-hoce-kod-premijera/
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МАТ: Поскупљење струје било би оправдано 
Аутор:Бета  
 
Поскупљење струје у Србији било би оправдано, али угрожени купци морају да буду заштићени, 
оценили су аутори билтена "Макроекономске анализе и трендови" (МАТ). 
"Цена електричне енергије мора да буде таква да остави простор за одржавање система 
Електропривреде Србије (ЕПС) и за нове инвестиције", рекао је на представљању новог броја 
МАТ-а уредник тог билтена Иван Николић. 
Како је истакао, у сваком тренутку морају да буду обезбеђене довољне количине електричне 
енергије, сигурно снабдевање привреде и грађана, уважавајући принципе заштите животне 
средине, по економски одрживим ценама, "водећи рачуна о проблему енергетског сиромаштва". 
"У односу на цене у ЕУ у 2018. години просечна цена електричне енергије, без фиксних намета, у 
Србији је за домаћинства била нижа за око 60 одсто, а за привреду само за 18,2 одсто. Србија је, 
уз Украјину и Малту, једина европска земља у којој је у просеку струја скупља за привреду него 
за домаћинства", рекао је Николић. 
Навео је да у Србији трошак за електричну енергију чини више од пет одсто укупних расхода 
домаћинстава, што је европски рекорд. "Електична енергије је за грађане скупа упркос томе што 
је њена цена са позиције ЕПС-а и економских аналитичара ниска", казао је Николић и додао да 
у Србији сада има нешто више од 70.000 заштићених купаца, којима се умањују рачуни за 
струју, што је вишеструко мање него што би требало да их буде по подацима надлежних 
институција о животном стандарду грађана. 
Николић је указао да се питање цене електичне енергије не може решавати без дугорочног 
стратешког плана ЕПС-а, који за сада, како је указао, не постоји. 
Сарадник МАТ-а Стојан Стаменковић је рекао да се током недавне посете мисије Међународног 
монетарног фонда (ММФ) у разговорима са представнцима власти у Србији, којима је и он 
присуствовао, није детаљније разговарало о цени струје, али да ће то свакако бити тема наредне 
посете представника те институције са којом Србија има саветодавни аранжман. 
 
 

АПР: Покренута принудна ликвидација више од 23.000 привредних 
друштава 
Аутор:Бета  
 
Агенција за привредне регистре (АПР) саопштила је да је завршила са поступком покретања 
принудне ликвидације 23.048 привредних друштава која нису до краја 2017. године доставила 
годишње финансијске извештаје за две узастопне године, 2015. и 2016. године. 
У Регистру привредних субјеката су објављене промене пословног имена код свих привредних 
друштава код којих је покренута принудна ликвидација, тако што је уз пословно име објављен 
додатак "у принудној ликвидацији", док су решења Регистратора за привредне субјекте, о 
покретању принудне ликвидације, послата поштом, на регистровану адресу тих друштава. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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На сајту АПР објављени су огласи за повериоце у трајању од 60 дана, након чијег ће истека 
надлежни регистратор, у наредном року од 30 дана, избрисати друштва која су у принудној 
лидквидацији из Регистра привредних субјеката. 
АПР је најавио да ће наставити са спровођењем поступака принудне ликвидације по службеној 
дужности и код осталих привредних друштава која испуњавају разлоге прописане Законом о 
привредним друштвима.  
 
 

Скат: Малим и средњим предузећима недостаје око милијарду евра 
годишње 
Аутор:Бета  

 

Малим и средњим предузећима у Србији недостаје, како се процењује, око милијарду евра 
годишње, због чега је потребно обезбедити боље изворе финансирања, изјавио је у Београду 
амбасадор Сједињених Америчких Држава (САД) у Србији Кајл Скат. 
"То је огромна пропуштена шанса за предузећа и за Србију", казао је он на отварању првог 
"ФинТецх 4 Бусинесс" форума који је посвећен иновацијама и дигиталним технологијама у 
области финансија у Србији. 
Скат је подсетио да је макроекномска стабилност била кључ привредног развоја Србије, али је 
оценио да ће сада бити потребан шири спектар финансијских производа да стимулише даљи 
привредну експанзију, поготово у оним деловима привреде који се не проналазе у постојећој 
понуди финансијских могућности. 
Према његовим речима, мала и средња предузећа представљају стуб привреде у готово свим 
државама, а у Србији више од 99 одсто предузећа спада у ту категорију. 
Указао је да се 75 одсто предузетника у Србији ослања на сопствену уштедјевину када покрећу 
сопствени посао или траже позајмице од породица и пријатеља, због тога што немају услове за 
добијање кредита. 
Како је додао, због тога што су присиљени да планирају раст одвајањем средстава од зарада, те 
фирме расту много споријим темпом. 
"Када би Србије расла онолико брзо колико би требало, морала би да обезбеди боље изворе 
финансирања који ће привреду да вуку напред", казао је Скат. 
Он сматра и да се мора више учинити на развијању нових финансијских инструмената који ће 
задовољити потребе малих и средњих предузећа, али и тек основаних фирми. 
Скат је оценио да ће уз помоћ платформи које ће бити представљене на форуму, српске фирме 
наћи лакше начине да се повежу с потенцијалним инвеститорима из целог света. 
Извор: Тањуг 
Ивковић: Дигитализација за НБС један од приоритета 

Вицегувернерка Народне банке Србије (НБС) Ана Ивковић казала је да је за централну банку уз 
стабилност, дигитализација један од приоритета, јер се на тај начин стварају добре основе за 
лакше пословање. 
Она је нагласила да НБС интензивно радила на јачању финансијских услуга и конкуренције на 
тржишту платних услуга и подсетила да се у Србији данас новчана средства пребацују 
мобилним телефоном за мање од две секунде, постоји мобилно банкарство, могућност 
бесконтактног плаћања, видео идентификације, као и могућност да се тестирају различити 
модели и решења у области платних услуга под контролисаним условима. 
"Увођење иновативних законских решења од стране НБС, којима се модернизују начини 
плаћања, па и уводјење система за инстант плаћање, отворило је простор за примену 
технолошки иновативних решења у Србији", казала је она. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Ивковић је казала да су услови финансирања у Србији за микро, мала и средња предузећа 
повољнији него 2012. године, јер су зајмови могући по нижим каматним стопама и дужим 
рочностима кредита. 
Она је подсетила да је НБС 2014. почела реформу правног оквира за пружање платних услуга, да 
је тада и електронски новац утврдјен као дигитални еквивалент готовог новца. 
"Законом је омогућено и да небанкарски субјекти пружају банкарску усклугу, па у Србији има 
тренутно регистровано 12 платних институција и две институције електронског новца", рекла је 
Ивковић и додала да је то разлог због кога је број корисника услуга електронског и мобилног 
банкарства у Србији већи него 2012. године. 
Прецизирала је да је у том периоду, у делу интернет плаћања, број потрошача повећан са 
700.000 на више од 2,2 милона, док је у мобилном банкарству број корисника повечан више од 
20 пута са 65.000 на близу 1,5 милиона, што је, како је оценила допринело унапредјењу и 
развоју етрговине у Србији. 
Подсетила је и да је усвојен закон којим су ограничене накнаде у картичарству, па се очекује 
повећање броја места на којима је могуће плаћати картицама. 
 

 

 
 
 
Деценија најспоријег раста Србије у региону 
Пише: М.Обрадовић 
 
Европска статистичка агенција Еуростат објавила је пре неколико дана билтен са статистичким 
подацима земаља које су кандидати за чланство Европске уније, што се своди на Западни 
Балкан (Србија, Албанија, БиХ, Црна Гора, Северна Македонија и територија Косова) и Турску. 
С обзиром да су сви показатељи упоређени са просеком ЕУ у очи упада колико је овај регион 
далеко од стандарда Уније. Рецимо, бруто домаћи производ по глави становника ЕУ у 2017. 
години износио је 30.000 евра. С друге стране, не рачунајући Турску, највећи БДП по 
становнику имала је Црна Гора 6.900 евра, а затим Србија са 5.600 евра, 5,3 пута мање од 
просека ЕУ. Треба напоменути да је БДП по становнику Србије током 2018. године порастао на 
6.100 евра. 
Остале земље дебело заостају, па тако Македонци имају 4.800 евра по човеку, БиХ 4.400, а 
Албанија свега 4.000 евра. На зачељу је Косово са 3.600 евра по становнику што је чак 8,3 пута 
мање од просека Уније.  
С друге стране, у последњих 10 година (2007-2017) БДП по становнику ЕУ је порастао за 15 
одсто, док је на Косову раст износио 89 одсто (од 2009. до 2017). По овом параметру Србија је 
нажалост последња у региону са деценијским растом од свега 30 одсто, дупло мањим од Северне 
Македоније на пример. Опет то је било двоструко веће од раста ЕУ. Слична је ситуација и када се 
гледа реални раст БДП-а. За десет година ЕУ га је повећала 8,6 одсто, Србија за око 15 одсто, а 
Турска целих 63 одсто.  
Гледајући структуру стварања бруто додате вредности, као разлике између вредности свега 
новоствореног и потрошеног у једној години, очигледно је да земље кандидати имају далеко 
већи удео пољопривреде, а углавном мањи удео услуга у стварању БДП-а у односу на ЕУ. 
Занимљиво је и да пољопривреда са свега 1,7 одсто доприноси БДП-у ЕУ, док је у Србији око 10 
одсто, а у Албанији скоро 22 одсто. Такође је занимљиво и да Србија има највећи удео 
индустрије у БДП-у, како у региону тако и у односу на ЕУ. Тако индустрија учествује са 26,5 
одсто у стварању српског БДП-а, док је у ЕУ то испод 20 одсто. Ово би могло да баци и друго 
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светло на тврдње како је Србији потребна индустријализација како би достигла европску 
привреду. С друге стране у ЕУ услуге доминирају са 73 одсто, док у Србији учествују са нешто 
преко 60 одсто у стварању БДП-а.  
Период који је Еуростат покрио својим извештајем обележила је светска финансијска криза која 
је избила 2008. године, а опоравак од кризе најбоље се види у променама у спољној трговини 
односно трговинском дефициту. У 2018. у односу на 2008. годину извоз Србије је удвостручен, 
са седам на 15,6 милијарди евра, док је увоз повећан са 15,5 на 20 милијарди евра. Отуда је 
Србија у протеклој деценији забележила и највеће смањење дефицита, са 8,5 милијарди 2008. 
на 4,4 милијарде десет година године. 
Ипак то је и даље највећи дефицит (у апсолутном износу) у региону, не рачунајући Турску. 
Посебно је добар резултат Србија остварила у размени са ЕУ. Од дефицита од 4,4 милијарде 
евра 2008. године дошли смо до мањка од 752 милиона евра прошле године. И друге земље су 
смањиле дефиците са ЕУ у последњих десетак година.  
Македонија је са дефицита од пола милијарде дошла чак до суфицита од 23 милиона евра. 
Турска је са дефицита од чак 7,5 милијарди дошла до суфицита у трговини са ЕУ од скоро три 
милијарде евра. Поред тога, Србија је убедљиво најзначајнија инвестициона дестинација у 
региону са 2,4 милијарде нето страних директних инвестиција у 2017. Остатак Западног Балкана 
привукао је око 2,1 милијарди евра те године. 
Међутим, то је за стотинак милиона евра мање него што је износио нето прилив инвестиција 
2007. године. Не рачунајући одливе, бруто прилив СДИ у 2007. био је за 650 милиона евра већи 
него у 2017. години. 
Први по неједнакости  
Најважнија статистика је вероватно она која показује демографска кретања, а она никако није 
повољна за Србију. Србија је у 2017. имала, после БиХ, најнижу стопу рођених на 1.000 
становника, свега 9,2, мање и од просека ЕУ (9,9/1.000). С друге стране стопа смртности је 
највећа са 14,8 на 1.000 становника. На другом крају спектра је Косово са 16,8 рођених на 1.000 
становника и 5,4 умрлих.  
Поред тога Србија има највећу неједнакост дохотка у региону, а одмах иза Турске. Наиме, док 20 
одсто најбогатијих у ЕУ имају 5,1 пута већи доходак од најсиромашније петине, у Србији је та 
разлика 9,4 пута. И све остале земље у региону имају већу неједнакост, али док су је у 
претходних пет година (од 2012.) они смањивали, у Србији се повећавала. По још једном 
неславном показатељу смо на првом месту, а то је ризик од сиромаштва у ком се налази 25,6 
одсто становника Србије, док је најнижи у БиХ 16,9 одсто колико је и у ЕУ.  
 
 

Послови на којима у Србији најчешће ангажују пензионере 
Пише: РСЕ 

 
Недавно објављени подаци Фонда за пензијско осигурање Србије показали су да више од 
100.000 пензионера у Србији има пензије ниже од 100 евра, па се многи од њих одлучују да и у 
трећем добу пронађу послове како би обезбедили основне животне потребе. 
Са друге стране, није мали број ни оних који раде јер желе активне пензионерске дане. 
Такође, око 35.000 пензионера у протекле две године у Србији је тражило посао, показали су 
подаци Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање. Број показује оне који су 
подносили захтев за ново одређивање висине пензије, након што су на радни стаж додали још 
коју годину. 
Просечна пензија у Србији износи око 26.000 динара (око 200 евра), али многи пензионери 
примају вишеструко мање. Због тога се одлучују да прихватају повремене послове. 
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Како за Радио Слободна Европа (РСЕ) каже Гордана Зрнић, пензионерка која ради за портал 
данасрадим.рс, тај сервис пензионерима од недавно нуди спас управо на тај начин. Сајт између 
осталог, спаја послодавце и пензионере који су и даље способни за рад. 
Дочекали пензију, али не и одмор 

„Ви се у једном тренутку нађете у ситуацији да вам је потребно да имате додатни приход да 
бисте могли да преживите. Јер у Србији, не знам да ли знате, једна мала пензија износи око 
13.000 динара (110 евра), а има и мањих од тога. Не знам шта је идеја друштва да ради човек 
који добије такву пензију. То је сада просто нужда“, рекла нам је Зрнић. 
Према њеним речима, у питању су мале накнаде за послове попут паковања или продаје 
сладоледа. Зрнић наглашава да је ипак рад у познијим годинама на неки начин и позитивна 
ствар, јер одржава дух и осећај корисности: 
„То нису послови где ви правите каријеру. То су послови који вас одржавају здравим духом и 
телом. И друго, помажу вам да мало финансијски ојачате, да бисте могли евентуално да одете на 
неки пут, да нешто урадите од себе. Обзиром да су наше пензије јако мале, то је за масу 
пензионера веома занимљиво.“ 
На Сајму пензионера, који је недавно одржан у Новом Саду, разговарали смо са неколико њих, а 
Грбић Миланка из београдске општине Земун каже да је тужно што многи не могу мирно да 
проведу старост: 
„Ја сматрам за један од мојих животних успеха што нисам на терету своје деце, што имам своју 
пензију и своју гарсоњеру, па и додатно могу да зарадим да бих дала унучићима. Јако је тешко 
пензионеру, провео радни век и нема довољно.“ 
Љиљана Радић је 1950. годиште и сматра да је добро да старији људи раде и да су активни. 
„Већини су деца много далеко и онда мора то време да се потроши. Тако да је то врло лепо што 
се мисли и на треће доба. Зашто би гледали неке сапунице и сличне ствари, када је ово много 
лепше. Ја између осталог идем чак и на роцк анд ролл и то прави роцк анд ролл који свирају 
стари рокери.“ 
Часови плеса за треће доба 

Пензионер из Београда Гордан Васиљевски каже да пензионери не треба да раде, већ да им се 
омогући да се баве стварима које воле: 
„Па ја ипак мислим да пензионери треба нечим да се баве. Ја и госпођа држимо часове плеса у 
Београду у Клубу пензионера.“ 
Према најавама из власти, пензије ће у Србији 2019. године бити повећане, али се тражи модел 
и начин усклађивања њиховог рачунања и раста са економским показатељима. 
Србија је отпочела је законске реформе којима би требало да се изједначи старосна доб од 65 
година за одлазак у пензију, како за мушкарце, тако и за жене. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slobodnaevropa.org/a/29980594.html


11 

 

 
 
Рад четири дана није луксуз, спасавамо планет 
Извор:World Economic Forum 

 

Смањење радног времена повећава продуктивност радника и помаже у решавању 

изазова у процесу аутоматизације, идеја је коју последњих година у Великој 

Британији подржавају ТУЦ, Зелена партија и радничка класа, преноси Wорлд 

Ецономиц Форум. 

Иако је краћа радна недеља често у функцији поправљања неисправног економског система 

који погодује појединцима, али не и већини, појачано интересовање за скраћење радног 

времена подудара се са појавом моћних глобалних покрета који указују на још једну кризу. 

У питању је исцрпљивање ресурса и деградација природног окружења, а пре свега, загађивање 

планете Земље. Расправа о одрживости у великој мери била је усмерена на етичну потрошњу, 

уместо на корен проблема, а то је економски систем који даје предност стицању профита над 

добробити радника и очувању природе. 

Да би се створио одржив економски модел треба прекинути са наметнутом неопходношћу 

акумулације капитала, те да се пронађе решење које уједно штити и планету. 

Тренутни начин живота и модели радног времена, који су испреплетани са фундаментално 

неодрживом економијом захтева од нас да издржимо дуга путовања до радних места и исхрану 

која није здрава, јер немамо довољно свог времена за припрему квлитетног оброка. 

Све ово доводи нас до следеће дилеме: да бисмо, примера ради, смањили количину угљеника 

који избацујемо у атмосферу, морали бисмо да смањимо и употребу аутомобила којим идемо до 

радног места.  

Самим тим, ова еколошка мера захтева и радикалне промене кад је реч о корекцији радног 

времена, на пример – четири радна дана недељно. Међутим, поставља се питање, како ће се то 

одразити на рад компанија и ко у том смислу има предност: природа или профит? 

 

 

 


