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Протест пензионера због умањених примања 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Чланови Удружења синдиката пензионера Србије најављују протест у суботу, 12. 
октобра, како би још једном сугерисали надлежнима да им врате пензије које су по 
закону стекли 
 
Удружење синдиката пензионера Србије организоваће у суботу, 12. октобра, протест 
пензионера на Тргу Николе Пашића како би још једном скренули пажњу надлежнима на 
велико незадовољство најстаријих због игнорисања њихових захтева да им се врати новац од 
умањених пензија које су примали три и по године. 
– Ове пензије исплаћене су на основу неуставног Закона о привременом уређивању начина 
исплате пензија – каже председник Удружења Михајло Радовић и додаје да је други разлог 
окупљања што надлежни желе сами да наставе да уређују начин, време и износ усклађивања 
пензија које је до промена Закона о ПИО обављано два пута годишње по одговарајућој 
формули. Повећања, односно усклађивања пензија није било од 2017. године, а следеће је 
планирано за почетак 2020, каже Радовић. 
Пензионери имају примедбе и на чињеницу што су влада и скупштина изменом Закона о ПИО 
променили састав, структуру и број чланова Управног одбора ПИО фонда, у којем је сада само 
седам чланова, од којих четири именује влада. На тај начин Управни одбор већином гласова 
доноси одлуке о продаји имовине ПИО фонда, која обухвата бање, рехабилитационе и 
здравствене центре, а да се за то пензионери и не питају, каже Радовић. 
Велико је и незадовољство пензионера који су отишли у пензију пре 65. године старости. 
– Они коју су се пензионисали по основу превремене старосне пензије доживотно морају да 
плаћају пенале, односно казне због тога. Ту нема логике ако се зна да је реч о радницима који 
су отишли у пензију са 40 и више година радног стажа, а још нису имали 65 година живота – 
каже председник овог Удружења. 
Због тога се инсистира да то умањење траје само до навршавања одређених година живота, а не 
до краја животног века. 
Пензионери ће затражити да се изврши ванредно усклађивање свих пензија са инфлацијом и 
растом БДП-а од 2012. године. 
Најстарији инсистирају и да се престане с дискриминацијом пољопривредних пензионера који 
примају најниже пензије и да оне убудуће износе бар 27 одсто од просечне зараде, или да буду у 
висини гарантоване пензије. 
Најављено повећање пензија од пет одсто почетком 2020. године не отклања заостајање 
пензија и показује да актуелна власт наставља са обезвређивањем пензија, као и 
дискриминацијом и понижавањем најосетљивије друштвене популације. Обустављањем 
редовног усклађивања пензија трајно је оштећено и око 450.000 нових пензионера, којима је 
почетна пензија одређена на основу вредности општег бода који од 2012. године није адекватно 
усклађиван са растом цена и БДП-а. 
Финансијска стабилизација постигнута је само преко леђа пензионера, док су губици јавних 
предузећа повећани, а трошкови за плате запослених у јавном сектору износе знатно више од 
девет одсто БДП-а, уместо седам, колико је ММФ-у обећано. Упозорење Фискалног савета 
Србије напомиње да је одрживо и економски оправдано повећање пензија и плата у јавном 
сектору у 2020. између пет и 5,5 одсто – али влада намерава да повећа плате скоро два пута 
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више. Ребалансом буџета за 2019. предвиђа се знатно веће повећање зарада у општој држави, и 
то изнад 9,5 одсто у просеку. Овако велико повећање плата било би економски неоправдано чак 
и уколико би се оствариле оптимистичне прогнозе о привредном расту од четири одсто у 2020. 
години, наводе у Фискалном савету. 
 

Пореске стопе у Србији ниже од просека у региону 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
У Фискалном савету сматрају да се у 2020. години иде на прогресивно растерећење 
зарада како би се делимично неутралисали ефекти (пре)великог повећања 
минималне зараде на послодавце који доминантно запошљавају раднике са 
ниским зарадама 
 
На раст привредне активности у Србији у наредном периоду могло би значајније утицати 
смањење пореског оптерећења на зараде. На овај начин би се, слажу се у Фискалном савету 
Србије, смањили трошкови радне снаге и самим тим домаћа привреда учинила 
конкурентнијом у односу на земље региона. При чему би мањи трошкови запошљавања 
стимулисали и даљи пад стопе незапослености. 
Пореске стопе у Србији су заправо ниже од просека региона централне и источне Европе и 
осетно ниже у односу на развијене земље западне Европе. Међутим, иако оне нису извор 
слабије конкурентности домаће привреде у односу на упоредиве земље, добро пореско 
растерећење је свакако потребно за подстицај тренутно недовољном привредном расту Србије, 
наводи се у стратешким препорукама за буџет и фискалну политику Фискалног савета за 
наредну годину. 
Фискално растерећење зарада могуће је кроз смањење стопе социјалних доприноса или 
повећања износа неопорезивог цензуса. 
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Иако разлике између ова два приступа у условима постојећих буџетских могућности нису 
драстичне, препорука Фискалног савета је да се у 2020. године иде на прогресивно растерећење 
зарада како би се делимично неутралисали ефекти (пре)великог повећања минималне зараде 
на послодавце који доминантно запошљавају раднике са ниским зарадама. 
Потенцијални фискални простор од 20 милијарди динара омогућава знатно повећање 
неопорезивог цензуса са тренутних 15.300 на 25.000 динара у 2020. години. Уколико би се 
читав износ фискалног простора употребио за повећање неопорезивог цензуса, оптерећење 
просечне зараде би се смањило са 62 на 60 одсто, док би у случају минималних зарада 
оптерећење било смањено са 58 на 53 одсто. 
На овај начин дошло би до прогресивног растерећења зарада где би највеће растерећење 
осетили послодавци и радници са ниским и испод просечним зарадама. 
Актуелне најаве Министарства финансија указују на план да ПИО доприноси смање за 0,5 
процентних поена, са 26 на 25,5, као и да се неопорезиви цензус маргинално повећа са 15.300 
на 16.300 динара. Укупан ефекат ових мера биће растерећење привреде за око девет милијарди 
динара у 2020. години, при чему ће растерећење зарада у највећој мери бити пропорционално. 
Фискални  простор који би се могао искористити за смањење пореза у 2020. години износи око 
20 милијарди динара. Међутим,  уколико се усвоји ребаланс буџета за 2019. годину који 
предвиђа раст плата у државном сектору осетно изнад очекиване стопе привредног раста – 
фискални простор за смањење пореза ће практично бити преполовљен (на око 10 милијарди 
динара). 
У Фискалном савету сматрају да економски није оправдано користити ограничен буџетски 
простор за смањење стопе ПДВ-а, као и да нема индиција да тренутна стопа пореза на добит 
предузећа од 15 одсто, која је усклађена са просеком региона, представља значајну препреку 
привредном расту у Србији. Штавише ни велика смањења овог пореза у периоду до 2012. 
године нису резултирала осетнијим побољшањем привредног амбијента. 
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Бившим радницима Заставе камиона за неисплаћене зараде дугује се 
око 200 милиона динара 
Држава уложила 50 милиона евра, фабрика отишла у стечај 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Око 500 бивших радника Заставе камиона у стечају, који дуже од годину дана 
протестују захтевајући исплату заосталих зарада и повезивање стажа, на име 
зарада потражују нешто више од 200 милиона динара. 
За повезивање радног стажа за период од 2010. до августа 2018, из стечајне масе предузећа или 
из државне касе, према процени Пореске управе, треба да се издвоји око 320 милиона динара. 
Списак некадашњих радника Заставе камиона којима се дугује за неисплаћене зараде са 
тачним износом њихових укупних потраживања, до краја недеље ће бити достављен 
надлежнима у Министарству привреде, с којима ће се потом размотрити могућности за исплату 
заосталих плата бившим „камионџијама“. Радници Камиона инсистирају да им се заостале 
зараде исплате из државне касе, на основу обавезе коју је Влада Србије према Заставиним 
радницима преузела још 2008. године. 
Сматрају да је то, највероватније,  једини начин за наплату  потраживања, пошто не верују да је 
у стечајној маси њихове некадашње фабрике остало много тога вредног. 
– Били смо недавно у Министарству привреде, где смо са надлежнима разговарали о захтевима 
радника Камиона, пре свега о могућности да се им се заостале зараде исплате применом 
Протокола из 2008, који је Влада Србије са репрезентативним синдикатима Групе Застава 
возила потписала уочи доласка Фијата у Крагујевац, и којим је предвиђена обавеза државе да 
збрине све раднике те групе до коначног решења статуса Заставиних фабрика. На последњем 
састанку у Министарству привреде договорили смо се да треба видети да ли постоје законске 
могућности за примену Протокола који је потписан пре 12 година. Ми мислимо да је тај 
документ још увек правно валидан, тим пре што је анексиран 2012. и 2013, а да ли тако мисли и 
актуелна Влада Србије, сазнаћемо ускоро – рекао је јуче нашем листу члан организационог 
одбора протеста бивших радника Заставе камиона Милић Мицић. 
Истиче, притом, да ће, уколико не буде дефинитивног договора о исплати зарада, бивши 
радници Камиона сигурно поново да изађу на улице. 
– Од 2001. до 2013. године, држава је у Застава камионе, кроз субвенције и друге облике 
бесповратне финансијске подршке опоравку фабрике, уложила више 50 милиона евра, што као 
дипломирани економиста који је 20 година радио у рачуноводству фабрике, поуздано знам. 
Уместо опоравка и поновног покретања производње, у Камионима је, упркос свом уложеном 
новцу, у септембру прошле године покренут стечај. Држава је, с друге стране, Застави 
камионима отписала део дугова на име дела преузете имовине и погона Лакирница и 
Каросерија за новоформирану фабрику за производњу војних возила – Застава ТЕРВО. Оба та 
погона, јавна је тајна, нису у функцији, а војно возило којим ТЕРВО парадира пред војним и 
државним властима одавно је произведено у Застави камионима – истиче Милић Мицић. 
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Штрајк у Горењу „на чекању“ 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
 
Радници Горења у Ваљеву, након једнодневног штрајка у уторак, јуче су се 
вратили за машине и према изјави синдикалних вођа, чекају две недеље да виде 
хоће ли им послодавац испунити захтеве. 
– Уколико се не усвоје захтеви, следећи наш потез је организовање петодневног штрајка – каже 
за Данас Ненад Ђурђевић, представник Асоцијације самосталних и независних синдиката у 
Горењу. 
Он каже да су радници истакли укупно шест захтева. Траже да им се на име услова рада, који су 
посебно летос због великих врућина били тешки, једнократно исплати по 5.000 динара, затим 
да исплате заостали трошкови превоза, потом да се поштује „термински календар“ који се 
доноси почетком године са распоредом радних и нерадних дана. 
– У последње време тај календар се не поштује, дешава се да нам три дана унапред најаве радну 
суботу, не можемо да планирамо своје време са породицом. И норма је увећана јер је мање 
људи за машинама а тражимо и да нам се исплати регрес за годишњи одмор од 12.000 динара. 
А на крају, захтевамо и повећање зарада за 15 одсто – објашњава Ђурђевић. 
У компанији Горење истичу да „поштују Закон о раду и Колективни уговор, као и да остају 
отворени за наставак социјалног дијалога и решавање свих питања од значаја за запослене и 
компанију“. 
– Поједине теме које се наводе као разлози за штрајк решене су споразумно, попут исплате 
накнаде за неисплаћене трошкове превоза, ради се на  обезбеђивању бољих услова за рад и 
изградњи кантине. Када је реч о осталим отвореним питањима, регрес се запосленима 
исплаћује у складу са Колективним уговором, док ће се о новој систематизација разговарати до 
краја године, као и о стратегији зарада након резимирања пословних резултата за период 
јануар – новембар 2019. године – одговорили су на питања Данаса из компаније Горење. 
Додају да је на иницијативу послодавца пре два дана одржан састанак са представницима 
синдиката на којем се још једном разговарало о тренутном статусу свих отворених тема и 
амбициозним плановима за наредни период. Наглашавају и да поштују законско право 
запослених на штрајк и да ни на који начин нису утицали на његов ток. 
Подсетимо, пре две године радници Горења протестовали су у исто време када и запослени у 
Фијату. Штрајк у крагујевачкој фабрици потрајао је неколико недеља, док су се запослени у 
Ваљеву договорили са пословодством за неколико дана. 
Просек зараде 51.000 динара 
Од прошле године словеначки бренд Горење послује у склопу кинеске Хисенс компаније а 
један од првих потеза новог пословодства био је да се комплетна производња фрижидера из 
Велења, где је седиште, измести у Ваљево. Ту запошљава више од 1.400 радника, а граде се нове 
хале док је у постојећим на прагу окончање климатизације. До изградње најављене кантине, 
предвиђене за јесен наредне године, радницима се исплаћује новац за топли оброк. Просечна 
плата је нешто изнад 51.000 динара. 
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Министар Ђорђевић са делегацијом ММФ-а о социјалној заштити и 
пензионом систему 
Пише: Данас Онлине 
     

 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
састао се са делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ), коју предводи 
Јан Кејс Мартејн и разговарао о будућим плановима Министарства и досадашњим 
резултатима, посебно о унапређењу система социјалне заштите и пензионог 
система, као и о борби против сиве економије. 
Како је наведено у саопштењу, Ђорђевић је представио делегацији ММФ-а сет закона чије се 
усвајање очекује у наредних годину дана и истакао да је један од њих и Закон о пензионом и 
инвалидском осигурању. Како каже, брига о најстаријим грађанима један је од приоритета рада 
ресорног министарства те се у складу са тим велики број активности усмерава на побољшање 
њихових услова живота. 
„Досадашња сарадња са ММФ-ом била је на високом нивоу и настојаћемо да и у будућности 
наставимо ту добру сарадњу на обострано задовољство, а у корист грађана Републике Србије“, 
истакао је министар и захвалио ММФ-у на досадашњој подршци. 
Како се додаје у саопштењу, делегација Међународног монетарног фонда похвалила је 
досадашње резултате Министарства истакавши да увек постоји простора за додатно 
унапређење сарадње, те да је њихова подршка Србији увек присутна. 

 
Стојиљковић: Понашање радника је срамота за синдикално 
организовање 
 
Пише: Ненад Ковачевић 

 
 
„После свега што се износи у медијима, остајемо згранути и без коментара.“ 
То је било све што је за Данас рекао Зоран Бабић, председник Самосталног синдиката у 
фабрици „Милан Благојевић – Наменска“ из Лучана, коментаришући срамно понашање дела 
радника те фабрике који су, пре неки дан испред суда у Ивањици, вређали породицу 
Миливојевић. 
За тај синдикат, који је једини у фабрици и који слови да је под контролом директора Радоша 
Миловановића, Бабић је раније рекао да није организовао одлазак радника у Ивањицу и да 
„пословодство фабрике са тим нема никакве везе“. Он је, такође, тврдио да су се радници сами 
организовали и да се њих 800 пријавило за одлазак, а да је тај синдикат у договору са 
пословодством испословао то да се запосленима, који желе да иду, омогући да користе 
слободни дан. 
Неколико стотина радника лучанске фабрике је „спонтано“ стигло 3. октобра испред суда у 
Ивањици, ради подршке директору Радошу Миловановићу и још двојици фабричких 
руководилаца којима је било заказано суђење у том суду због сумње да су одговорни за 
трагедију која се догодила 14. јула пре две године када су, у експлозији барута, погинули 
радници Миломир Миливојевић и Милојко Игњатовић. 
Испред суда, радници су аплаудирали директору, он им је узвраћао махањем уздигнутом 
руком, а део њих је вређао породицу погинулог Миломира Миливојевића. 
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– Све човек до човека! Све људскост до људскости! Све карактер до карактера!, речи су 
Милована Миливојевића, оца погинулог Миломира, којима је узвратио окупљеним колегама 
испред ивањичког суда. Инциденте је спречила полиција и легитимисала више радника, 
против којих је тужилац затражио покретање прекршајног поступка. 
Уз ограду да није упућен у детаље тог случаја и да је о њему сазнао из медија, Зоран 
Михајловић, потпредседник Већа Самосталног синдиката Србије, чија је чланица синдикална 
организација у лучанској фабрици, казао је да је у питању „више људски, него синдикални 
проблем“. 
– У нашем синдикату није пракса да се брани послодавац и увек треба бити на страни радника, 
поготово онда када су они у праву, казао је за Данас Михајловић и додао да у свему томе 
„постоје радње које синдикат не одобрава“. 
С друге стране, Зоран Стојиљковић, председник УГС Независност, дешавања испред ивањичког 
суда и понашање радника лучанске фабрике је описао као „дно дна“. 
– То је пародија солидарности запослених, унижавање сваког достојанственог рада, који 
укључује и то да рад мора да буде безбедан од физичких ризика, али и од „гужвања карактера“ 
и диригованог појављивања радника на манифестацијама које потпуно обесмишљавају било 
какво синдикално организовање. Ако било која синдикална организација има везе са 
организованим довођењем радника испред ивањичког суда, онда је то срамота за синдикално 
организовање. То је негација свега што би требало да буду синдикати, казао је Стојиљковић за 
Данас. 
 
 

НБС: Референтна каматна стопа остаје 2,5 одсто 
Пише: Бета 

 
 
Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) одлучио је данас да референтну 
каматну стопу задржи на нивоу од 2,5 одсто, саопштила је НБС. 
     
Процена Извршног одбора је да инфлација, као и претходних година, бити под контролом и у 
наредном периоду. 
Инфлација у августу је, како је саопштено, успорена на 1,3 одсто медјугодишње, услед даљег 
смањења доприноса цена воћа и поврћа инфлацији с доласком нове пољопривредне сезоне. 
На ниске инфлаторне притиске указује и базна инфлација, која је и даље ниска и стабилна, као 
и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде. 
Опрезност у водјењу монетарне политике је и даље потребна, пре свега због кретања у 
медјународном окружењу, указао је Извршни одбор, наводећи да је неизвесно колико ће се 
монетарна политика водећих централних банака у наредном периоду разликовати од 
очекивања тржишта, као и кретање цена нафте и примарних пољопривредних производа на 
светском тржишту. 
Извршни одбор сматра да је отпорност домаће привреде на евентуалне негативне утицаје из 
међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи, 
повољним макроекономским изгледима за наредни период, као и све вишем нивоу девизних 
резерви, и остаје при прогнози да ће привредни раст ове године бити 3,5 одсто, вођен домаћом 
тражњом, односно инвестицијама и потрошњом. 
Указано је да је Србија први пут дошла на корак од добијања инвестиционог рејтинга, 
карактеристичног за економије које одликује висока сигурност улагања, након што је рејтинг 
агенција Мудис (Моодy’с) поправила изгледе за повећање њеног кредитног рејтинга са 
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„стабилних“ на „позитивне“, а агенција Фич (Фитцх Ратингс) повећала кредитни рејтинг земље 
а дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на ББ плус. 
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној 
стопи одржаће се 7. новембра. 
 

Мали: Закон о рачуноводству и Закон о ревизији привућиће нове 
инвестиције 
 
Пише: Бета 

 
Министар финансија Србије Синиша Мали рекао је да Предлог закона о 
рачуноводству и Предлог закона о ревизији, које је данас усвојила Скупштина 
Србије треба да допринесу квалитетнијем финансијском извештавању и привуку 
нове инвестиције, саопштило је то Министарство. 
     
„Предлог закона о рачуноводству и Предлог закона о ревизији имају за циљ да обезбеде 
квалитетније финансијско извештавање у Србији, што даље треба да подстакне домаћу 
привреду и привуче још страних инвестиција“, рекао је Мали. 
Додао је да ће правна лица бити у обавези да ускладе своје пословање са одредбама новог 
Закона о рачуноводству у року од три године од дана када Закон ступи на снагу. 
Он је, како се наводи, рекао да су „нове инвестиције наш улог за неупоредиво бољу будућност, 
али и потврда да све што радимо, у смислу поправљања пословног амбијента, даје добре 
резултате“. 
Према речима Малог, примењивање Медјународних стандарда финансијског извештавања 
(МСФИ) приликом састављања редовних годишњих извештаја имаће значајан утицај на 
смањење трошкова правних лица у вези са финансијским извештавањем, обезбедиће лакше 
пословање и транспарентније и поузданије извештаје. 
„Изменама Закона о рачуноводству прихваћене су препоруке Манивала (Манивал је комитет 
Савета Европе који окупља експерте који процењују ускладјеност држава чланица са свим 
релевантним медјународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања 
тероризма), у смислу забране кривично осудјиваним лицима и њиховим повезаним лицима да 
буду оснивачи и власници правних лица и предузетници који се баве пружањем 
рачуноводствених услуга“, рекао је Мали. 
Он је рекао да се размишљало о поједностављењу пословања, те да ће новим Законом 
предузетници бити у обавези да рачуноводствене исправе издају искључиво у електронском 
облику, а е-Фактуре биће обавезне почев од 1. јануара 2022. године. 
„Морамо ићи у корак са светом, Закон предвидја једноставније процедуре издавања фактура, 
као и скраћивање времена које је неопходно за обављање ових послова. Биће омогућен и бржи 
повраћај пореза на додату вредност (ПДВ)“, рекао је Мали. 
Једна од најважнијих измена Предлога Закона о ревизији, према његовим речима, представља 
то што су јавни надзор над обављањем ревизије и контроле квалитета над радом ревизорске 
струке обједињени у оквиру једне институције, Комисије за хартије од вредности. 
„Као земља кандидат за чланицу Европске уније настојимо да наше законе ускладимо са њеном 
регулативом, па ће се поступак ревизије одвијати у три институције, у Комори овлашћених 
ревизора, Одбору за јавни надзор над обављањем ревизије и у Министарству финансија“, рекао 
је Мали. 
Говорећи о Закону о контроли државне помоћи, који је Скупштина Србије данас усвојила, 
Мали је истакао да његово доношење има за циљ побољшање транспарентности приликом 
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доделе државне помоћи, ефикаснију контролу и отклањање нејасноћа које су уочене у примени 
постојећег прописа. 
„Новим Законом о контроли државне помоћи испунили смо преузете обавезе из Споразума о 
стабилизацији и придруживању, што омогућава да Комисија за контролу државне помоћи 
стекне статус правног лица, да располаже сопственим буџетом и да за свој рад одговара 
Скупштини Србије“, рекао је Мали. 
Комисија ће спроводити анализе додељене државне помоћи, али ће и сачињавати годишњи 
извештај и моћи ће да забрани доделу уколико оцени да је неускладјена, али ће моћи и да 
наложи повраћај већ додељених средстава. 
Мали је рекао да је новим законом предвидјено успостављање електронске базе, односно 
регистра државне помоћи и де минимис помоћи (помоћ привредном субјекту), који треба да 
буду уведени најкасније у року од годину дана од почетка примене закона. 
 

 
 

Хрватска: Штрајк професора и учитеља, нема наставе 
Танјуг  
 

У Хрватској је данас почео штрајк професора и учитеља, па у основним и средњим 
школама нема наставе, након што су пропали преговори између синдиката и 
владе 
У Хрватској је данас почео штрајк професора и учитеља, па у основним и средњим школама 
нема наставе, након што су пропали преговори између синдиката и владе. 
 
Како преноси Индеx.хр, први пут ће бити одржан циркуларни штрајк, што значи да су данас у 
штрајк укључене све основне и средње школе, а да од сутра у блокади учествују школе у 
појединим жупанијама. 
Председник Независног синдиката запослених у средњим школама Хрватске, Бранимир 
Михалинец, рекао је да је влада током јучерашњих преговора у целини одбила њихове захтеве 
за изменама коефицијената сложености послова у систему васпитања и образовања. 
"Понудили су повећање од два одсто кроз додатке и то од 1. октобра, као и два одсто од 1. 
јуна следеће године", рекао је Михалинец. 
Он каже да је то синдикатима неприхватљиво, јер су тражили повећање од шест одсто. 
Министар рада и пензионог система Јосип Аладровић изјавио је да је понуда владе био 
максимум који је могао да буде постигнут. 
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ЛАСЦИВНЕ ОПАСКЕ СУ НЕПРЕСТАНО СТИЗАЛЕ, А ОНДА ЈЕ УСЛЕДИО 
МОБИНГ: Медицинска сестра пријавила поруке па премештена у Дечји 
диспанзер? 
Јелена СТОЈКОВИЋ  
 

Медицинска сестра из Врања тврди да је начелник Хитне помоћи годинама 
узнемирава, он све демантује 
МЕДИЦИНСКА сестра Данијела Цветковић тврди да годинама трпи сексуално узнемиравање 
од др Слађана Станисављевића, начелника Хитне медицинске помоћи у Врању. Она каже да је 
проблем покушала да реши у свом колективу, али да је уместо заштите добила премештај, због 
чега ће цео случај пријавити тужилаштву. Са друге стране, др Станисављевић каже да не жели 
да се у медијима решавају несугласице из колектива, али тврди да није било никаквих претњи 
ни мобинга. 
 
Цветковићева каже да је покушала да руководству Здравственог центра предочи какав је 
Станисављевић човек још пре него што је постављен на функцију. Он је, каже, и раније био 
начелник, па је смењен, да би недавно поново био именован. 
- Све је почело још 2014. Ишла сам неко време линијом мањег отпора, окретала на шалу и 
игнорисала његове ласцивне опаске - прича Данијела Цветковић. - Међутим, он ми је 
непрестано слао СМС поруке, нарочито када је био под дејством алкохола. То је јавна тајна у 
нашем колективу. Поруке су непрестано стизале, а када сам ја на крају рекла да ћу све 
обелоданити, уследио је мобинг. 
РАДНИ ВЕК У ХИТНОЈ ПОМОЋИМЕДИЦИНСКА сестра Данијела Цветковић од 1997. 
ради у врањском здравственом центру. Прве две године провела је у сеоским амбулантама, а од 
1999. је у Хитној медицинској помоћи. Разведена, живи са малолетним сином, каже да страхује 
и за себе и за њега, али управо због њега не жели да крије кроз шта сама пролази. 
Наша саговорница каже да у Хитној помоћи ради 23 године и да јој је главна сестра Јасмина 
Ристић обећала заштиту. 
- Увек сам се трудила да будем професионалац, позната сам по томе што сам директна у 
комуникацији са колегама и пацијентима, али очигледно је то што сам одлучила да изнесем у 
јавност какав је човек др Станисављевић довело да тога да га руководство узме у заштиту и 
мене, условно речено, склони - прича ова медицинска сестра. 
Данијела не крије да је помоћ потражила и од Славише Булатовића, првог човека Српске 
напредне странке у Врању, чији је Станисављевић члан, али се све завршило на обећању. 
- Њему сам објаснила шта се дешава и рекао ми је да ће га упозорити и да ће све бити сређено, 
али се све завршило на том обећању - каже Цветковићева и додаје да није бројала колико је 
порука добила од начелника, али да је већину сачувала како би их доставила полицији и 
тужилаштву. 
Прозвани др Слађан Станисављевић каже, за "Новости", да му је као лекару и породичном 
човеку крајње дегутантно да одговара на ове оптужбе. 
др Слађан Станисављевић 
 
- Све и ако постоји проблем, он мора да се решава у оквиру нашег колектива - каже др 
Станисављевић. - Мобинг је изговор за неке друге пропусте. Спреман сам да одговарам, али не 
желим да у медијима решавам било какве несугласице. Наглашавам да нема мобинга ни 
претњи. 
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Директорка врањског здравственог центра др Љиљана Антић тврди да је сестра Данијела 
пребачена у Дечји диспанзер због обима посла, те да нема речи о мобингу. Она наглашава да се 
њој и главној сестри нико није обраћао нити тражио њихову помоћ. 
 

ПОСАО ЗА ЈОШ 1.200 ЉУДИ: ПКЦ компанија најавила улагања од 20 
милиона евра 
Ј. Илић 
 

Фински ПКЦ најављује за наредну годину улагање од око 20 милиона евра у 
погоне у Смедереву 
ФИНСКА компанија ПКЦ, која има погоне за производњу каблова за ауто-индустрију у 
Смедереву, приликом данашње посете министра привреде Горана Кнежевића најавила је за 
наредну годину улагања од око 20 милиона евра и отварање нових 1.200 радних места. 
 
Потпредседик "ПКЦ групе" за Европу и Јужну Америку Иво Волков саопштио је да се, од свих 
ПКЦ-ових фабрика у Европи, фабрика у Србији најбрже развија, захваљујући, како је рекао, 
подршци државе и локалне самоуправе. 
- У финалној смо фази договора о новој инвестицији вредној 20 милиона евра, која ће помоћи 
да отворимо 1.200 радних места. Очекујем да се видимо наредне године и да пресечемо врпцу 
на нашим новим погонима - казао је Волков. 
Министар Кнежевић је изјавио да је нова инвестиција велика вест за Смедерево, али и Србију. 
- ПКЦ је 36. по реду компанија која реинвестира у Србији. Од око 200 компанија које су уз 
подршку Владе дошле у Србију, 20 одсто их је отворило други, трећи или четврти погон. То је 
знак да је Србија добро место за улагање - казао је министар. 
Он је најавио прилив од директних страних инвестиција током ове године у вредности четири 
милијарде евра, раст друштвеног производа од 3,5 до пет одсто и стопу незапослености испод 
10 одсто. 
ПКЦ је недавно од Града за 6,3 милиона евра купио производну халу у којој је до сада био 
закупац, а коју је Град за овог инвеститора изградио од средстава из кредита. 
- Први пут се десило да једна локална самоуправа гради халу за инвеститора. Да смо направили 
прави пословни потез, говори чињеница да је ПКЦ одлучио да је купи и да прошири 
капацитете, што је гаранција да неће отићи из Смедерева - оценила је градоначелница Јасна 
Аврамовић, која је, том приликом, челницима ПКЦ-а симболично уручила кључеве Града 
Смедерева. 
 
НОВИХ 11.000 КВАДРАТА 
Генерални директор ПКЦ-а у Србији Тудор Керц објавио је да је у погонима ове недеље 
произведен и испоручен 20-милионити производ. Он је казао да је план да се фабрика 2020. 
године прошири новим погонима површине 11.000 квадратних метара. 
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Вреди улагати у Србију, али смета бирократија 
 
Директори домаћих и међународних компанија које послују у Србији и региону оценили су да 
је тржиште наше земље, насупрот често супротном мишљењу, веома конкурентно и да нуди 
прилику за велику зараду сваком инвеститору. 
С друге стране, на панелу на 19. економском самиту Србије посвећеном утицају компанија на 
домаће и регионално пословање, истакнуто је да држава мора да настави да смањује 
бирократске процедуре и да настави рад на дигитализацији свих јавних услуга. 
Директор „Атлантик групе”, компаније која у региону запошљава око 5.500 људи а у Србији 
2.000, Владимир Чупић каже да у нашу земљу вреди инвестирати јер је добар однос уложеног и 
зарађеног новца. 
Србија је, каже, растуће тржиште, што је битно за сваког инвеститора. 
– Важно је да се убрза прекогранична трговина јер тренутно на границама често постоје 
проблеми попут дугих задржавања на прелазима због неусаглашене и обимне папирологије – 
истакао је Чупић. 
Србија је растуће тржиште, што је битно за сваког инвеститора 
Објаснио је да је дошло до промене курса у политици државе, која је прво стабилизовала 
фискални сегмент, а инвестиције, које су се раније заснивале на радно интензивним 
делатностима, данас су окренуте ка улагању у софистицирану индустрију. 
Директор у Сектору међународних послова и регулација у компанији „Телеком Аустрија”, која 
је власник компаније „Вип”, Иво Ивановски напомиње да је важно имати добру климу у земљи 
да би се привукле стране инвестиције и да постоје једнаки услови за све. 
– А мислим да то постоји у Србији – казао је Ивановски, указујући на то да је веома важно да 
држава инвестира у образовање, односно развој људских ресурса за потребе компанија. 
Председник „Конфиндустрије Србија” Ерих Кошута сматра да су се стандарди на тржишту 
наше земље знатно побољшали и да је важно радити на промоцији српских производа у свету. 
Наводи занимљиву оцену којом илуструје важност брендирања производа из наше земље: 
 
Позабавити се радном снагом 
Генерална директорка у компанији „Нестле” за југоисточно тржиште Јана Михаилова, рекла је 
да је та компанија врло задовољна тржиштем у Србији. 
– Конкуренција је оно што подстиче тржиште, а ми имамо довољно конкуренције овде – рекла 
је Јана Михаилова, и оценила да је макроекономска стабилност у Србији добра. – Треба се 
позабавити радном снагом јер ће у тој области у будућности бити проблема у смислу како 
пронаћи довољан број радника. 
 
– Људи у свету, на пример, не знају да се аутомобил марке „Фијат” којим се папа Фрања вози 
током својих званичних посета државама, заправо производи у Србији – казао је он. 
Додао је да бројне компаније које долазе у Србију долазе у нашу земљу како због доброг 
тржишта, тако и због могућности да даље уђу на тржишта попут Русије. Али, указује, има још 
тога на чему треба радити када је реч о лакшем пословању компанија. 
– Још постоје острва у српској бирократији у којима је печат још тражен, поготово када је реч о 
царинским процедурама – рекао је Кошута. 
Када је реч о недостатку радне снаге на тржишту Србије и региона, каже да се многе компаније 
суочавају с тешкоћама да нађу раднике. Та ситуација ће се, сматра, погоршати у годинама које 
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долазе јер у Србију долазе велики инвеститори па је компанијама све теже да нађу довољан 
број, како високо образоване радне снаге, тако и нискоквалификованих радника. 
Љ. Малешевић 
 
 

 
 

Министарство: Србија скинута са европске "сиве листе пореских оаза" 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Србија је испунила своје обавезе у области међународне пореске сарадње и 
транспарентности у размени пореских података, како би се ускладила са 
принципима доброг управљања порезима Организације за економску сарадњу и 
развој (ОЕЦД) и ЕУ, због чега је скинута са европске листе јурисдикција које не 
сарађују у пореској материји (европска "сива листа пореских оаза"), саопштило је 
Министарство финансија. 
У образложењу, које је објавио Савет министара ЕУ, написаног на основу оцене и препоруке 
ОЕЦД, наводи се да је Србија скинута са те листе и подсећа да је Србија у јулу 2019. године 
потписала Конвенцију о мултилатералној административној сарадњи (МАЦ), која је касније 
потврдјена у Скупштини Србије, истакнуто је у саопштењу. 
Наведено је, од стране ОЕЦД и ЕУ, да је Србија, заједно са великим бројем других држава, на 
добром путу, у медјународним напорима у борби против пореске евазије. 
"Та вест је доказ да убрзано спроводимо реформе и ускладјујемо наш порески систем са 
европским и светским стандардима. Снага пореског система једне земље, огледа се у доношењу 
и спроводјењу применљивих прописа, добро успостављеном систему надзора и контроле, и 
могућности управљања ризицима", оценио је министар финансија Србије Синиша Мали. 
Он је нагласио да Влада Србије успешно спроводи преузете обавезе на побољшању оквира 
пореске политике, као и обавезе у погледу брзе размене информација, а у складу са 
медјународним стандардима. Министар је истакао да је то само део слагалице, који треба да 
доведе до комплетне фискалне усаглашености и интеграције у ЕУ. 
"На тај начин се отклањају пореске препреке слободног кретања робе и капитала, а све у циљу 
остваривања бољег функционисања тржишта. Пореска хармонизација, односно смањивање 
разлика измедју пореских система и размена информација измедју пореских власти, чини 
пореске системе транспарантнијим", оценио је Мали и додао да је управо то циљ те реформе. 
Листа коју формира ЕУ доприноси сталним напорима у спречавању избегавања пореза и 
промовисању принципа доброг управљања као што су пореска транспарентност, поштено 
опорезивање или медјународни стандарди против ерозије пореске основице и пребацивања 
профита. ЕУ је у децембру 2017. године израдила "црну" и "сиву" листу пореских оаза, након 
што су откривени сложени маневри којима компаније и богати појединци настоје да смање 
пореске обавезе. 
Место на "црној" листи за државе значи лошу репутацију и строже контроле у трансакцијама са 
ЕУ, наводи се у саопштењу Министарства финансија 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Чадеж и Гренел: Решити политичка питања, да наше економије имају 
шансу за раст 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж после разговора са 
специјалним изаслаником америчког председника за дијалог Београда и 
Приштине Ричардом Гренелом рекао је да је он желео да чује како пословна 
заједница може да помогне у решавању економских проблема у односима у 
региону. 
Навео је да се Гренел и јуче у Приштини прво састао с представницима пословне заједнице, 
што је нови и дугачији приступ у решавању односа Београда и Приштине, "јако комплексног 
политичког проблема који спречава дубљу интеграцију региона". 
"Гренел је желео да објасни економске последице нерешавања овог питања у будућности за све 
нас који овде живимо и за нашу децу", рекао је Чадеж. 
Додао је да је "Гренел искусан политичар и дипломата и да је могао да види да код њега постоји 
велика спремност да се реши тај проблем". 
"Слажемо се да ако не решимо политичка питања, наше економије немају велику перспективу 
за раст", рекао је Чадеж. 
Чадеж је рекао да су његовом састанку с Гренелом присуствовали председник немачке групе 
Штада и председник Немачко-српске привредне коморе Роналнд Зелигер, и бизнисмен Андреј 
Јовановић, који послује са америчким компанијама. 
Он је истакао да између привредних комора Србије и Косова постоји плодна сарадња и да су 
решени многи проблеми, између осталих фитосанитарна и вереринарска конотрола производа. 
На питање како коментарише декларацију која се заснива на имплементацији слободе протока 
роба, капитала, људи и услуга коју су данас пописали званичници Србије, Северне Македоније 
и Албаније, Чадеж је рекао да су те четири слободе основ развоја економије и друштва у 
целини. 
"Желимо да донесемо мере које би омогућиле да људи могу да се крећу и раде у целом региону. 
Хајде да убрзамо процес, да не чекамо на Бисел и ЕУ", рекао је Чадеж. 
На питање зашто Црна Гора није приступила "малом Шангену", односно иницијативи 
основања заједничког тржишта у региону, он је рекао да би то пре назвао новим договором у 
региону и да је свима у региону јасно упућен позив да се прикључе тој иницијативи. 
Чадеж је рекао да ће представници земаља Западног Блакана са новог састанка у Охриду 10. 
новембра послати молбу политичарима да чују глас привреде и да издвоје ресурсе у 
администрацији неопходне да се донете мере спроведу у пракси. 
Оценио је да се о привлачењу инвестиција не може говорити без интеграције земаља региона. 
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