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Сремска Митровица: Штрајк упозорења након што је ученик напао 
директора школе 
Аутор: Сремске новине 

 

Након напада ученика на директора сремскомитровачке Основне школе "Јован Јовановић 

Змај", на састанку синдиката просвете на територији града – Синдиката просветних радника 

Сремска Митровица, Синдиката "Независност" и Синдиката образовања Србије, донета је 

одлука о ступању у штрајк упозорења. 

"Сви запослени у просвети на територији Сремске Митровице ступиће у штрајк упозорења 

данас, 18. октобра. Неће се одржати први час у преподневној смени и први час у 

послеподневној смени", наводи се у саопштењу Штрајкачког одбора и прецизира да су се на овај 

потез одлучили због све учесталијих инцидената у којима су угрожена права деце и запослених 

у школи, преносе Сремске новине. 

"Инцидент који се десио 16. октобра  у ОШ 'Јован Јовановић Змај' у Сремској Митровици, 

када је физички нападнут директор школе од стране малолетног ученика, позив је за све 

запослене у просвети на реакцију", поручују сремскомитровачки просветари. 

"Просветни синдикати, већ дуже време указују на пропусте система у области безбедности 

деце и запослених у школи", наводи се у саопштењу и истичу захтеви просветних радника: 

статус службеног лица за све просветне раднике, измена Закона о основама система образовања 

и васпитања, измена правилника о одређивању друштвено корисног рада и измена правилника 

о протоколу поступања у случајевима насиља. 

 

 

 
 
 

Ризик од сиромаштва враћен на ниво из 2012. године 
Пише: М. Обрадовић 
 
У ризику од сиромаштва је 24,3 одсто људи у Србији, показала је Анкета о приходима и 
условима живота (СИЛЦ) коју је Републички завод за статистику урадио шести пут. 
Стопа ризика од сиромаштва (која не значи да толико износи сиромаштво) је према подацима 
РЗС-а смањена у односу на прошлу годину (када је анкета рађена) за 1,4 процентни поен, али се 
тек вратила на ниво из 2012. и 2013. године. Овај релативни показатељ сиромаштва је стално 
растао до 2015. године када је достигао максималних 26,7 одсто, да би од тада кренуло смањење 
до последњих 24,3 одсто.  
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Јелена Жарковић, професорка на Економском факултету у Београду, као два главна разлога за 
смањење ризика од сиромаштва последње две године види прогресивност у смањењу плата и 
пензија и смањење незапослености.  
„Када су донете мере штедње у њима је била садржана прогресивност. У фискалној 
консолидацији нису смањиване плате у јавном сектору и пензије испод 25.000 динара. Други 
разлог је нова запосленост која се приказује последњих година. Такође, томе доприноси и 
квалитет те запослености. Наиме, ради се мање квалитетним пословима, али за те људе је и то 
боље од незапослености“, објашњава Жарковић додајући да је Србија годинама уназад имала 
највиши ризик стопе сиромаштва у Европи.  
Јелена Жарковић каже да код нас пензије највише утичу на смањење сиромаштва, али опет 
мање него у ЕУ. Разлог је што код нас постоји контигент старих људи који не примају пензије, а 
то су најчешће жене на селу, пошто су углавном на мушкарце регистрована пољопривредна 
домаћинства.  
Она истиче и да новчана социјална помоћ добро циља сиромашне, али је јако мала, свега 0,3 
одсто БДП-а.  
И даље Србија има стопу ризика од сиромаштва већу од свих земаља ЕУ према јуче објављеним 
подацима Еуростата. Просечан ризик од сиромаштва у ЕУ у 2018. години био је 16,6 одсто, али 
најближи нама били су Румуни са 23,5 одсто, Летонија са 23,3 одсто, Литванија са 22,9 одсто и 
Бугарска са 22 одсто. Занимљиво да су земље са најнижим стопом ризика од сиромаштва биле 
источноевропске, Чешка са 9,6 одсто и Словачка са 12,4 одсто уз Финску са 12 одсто.  
Други показатељ који даје СИЛЦ анкета је стопа ризика од сиромаштва и социјалне 
искључености. Ово је ригорознији критеријум и по њему се 34,3 одсто људи у Србији налази у 
овом ризику. Просек ЕУ у 2018. био је 21,7 одсто, а највећи ризик имала је Бугарска са 32,8 
одсто.  
Још један критеријум је материјална ускраћеност коју трпи 30,4 одсто људи у Србији. 
Материјално ускраћени су они који испуњавају четири од девет критеријума. 
Рецимо 52 одсто људи у Србији не може да приушти једнонедељни одмор ван куће, али је можда 
још поразнији податак да 19 одсто грађана не може да приушти месо или рибу на столу сваки 
други дан. Скоро 40 одсто не може да приушти неочекивани трошак од 10.000 динара, а 10 
одсто грађана не може да плати адекватно загревање стана. На крају ту је и стопа субјективног 
сиромаштва или другим речима могућност домаћинства да састави крај с крајем. Ако грађане 
питате велика већина мучи муку да преживи сваки месец. 
Чак 23,5 домаћинстава веома тешко саставља крај с крајем, а скоро 35 одсто домаћинстава 
тешко то чини. Од преосталих, 36,9 одсто то чини са извесним тешкоћама. Свега 4,7 одсто то 
чини лако, а од тога свега 0,1 одсто веома лако. По овом показатељу највише нам је удаљена ЕУ. 
Наиме просек материјалне ускраћености у ЕУ је свега 5,8 одсто, а у најтежем положају су Бугари 
где је ускраћеност 20,8 одсто, чак 10 процентних поена мање него у Србији.  
Жарко Шундерић, директор Центра за социјалну политику, истиче да су ово показатељи 
релативног сиромаштва. То, објашњава он, подразумева немогућност да се оствари животни 
стандард који је одговарајући у односу на друштво у коме појединац живи. 
Стопа ризика сиромаштва представља удео лица чији је доходак по потрошачкој јединици 
након социјалних трансфера нижи од 60 одсто медијане националног дохотка по домаћинству. 
Дати проценат медијане дохотка представља праг ризика сиромаштва. Важно је напоменути да 
и сам Евростат наводи да „овај индикатор не мери сиромаштво или богатство, већ низак 
доходак у поређењу са другим становницима дате земље, што не имплицира нужно низак 
животни стандард“.  
Ово је посебно видљиво ако погледамо који су прагови за ризик од сиромаштва од земље до 
земље. У Србији је за двоје одраслих са двоје деце млађе од 14 године праг за ризик од 
сиромаштва је месечно примање од 34.892 динара што на годишњем нивоу у еврима износи око 
3.550 евра. 
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Најнижи праг у ЕУ је у Бугарској – око 4.500 евра годишње, а највиши у Луксембургу, чак 
50.740 евра. Другим речима, четворочлана породица у Србији која годишње приходује рецимо 
4.000 евра није у ризику од сиромаштва, док луксембуршка породица са годишњим приходима 
од 50.000 евра јесте.  
Зато, према речима Шундерића треба пратити апсолутно сиромаштво. Према извештају Тима за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва за 2018. годину, линија апсолутног сиромаштва 
износила је 12.286 динара месечно по потрошачкој јединици, а потрошњу нижу од тог износа 
имало је 7,1 одсто становника Србије, што значи да око пола милиона становника није у стању 
да задовољи минималне егзистенцијалне потребе.  
„Апсолутна линија сиромаштва је дефинисана на основу линије хране, увећана за износ осталих 
издатака као што су одећа, обућа, становање, здравство, образовање, транспорт, рекреација, 
култура, остала добра и услуге. Ова линија је израчуната у 2006. години и увећана је за износ 
инфлације за сваку годину. Апсолутно сиромаштво се у ЕУ сматра, али и назива, екстремним 
видом сиромаштва, коме су у најразвијенијим европским земљама изложени само поједини 
сегменти популације, као на пример бескућници“, напомиње Шундерић. 
 
 

Контролисати поштовање нерадне недеље 
Пише: Б.Пејовић 

 
Из Уније слободних синдиката Црне Горе позвали су надлежне инспекције да контролишу 
спровођење Закона о раду којим је предвиђено да је за запослне у трговини недеља нерадни дан 
јер ће се овај закон примењивати од недјеље 20. октобра. 
Генерални секретар УССЦГ Срђа Кековић на данашњој конференцији за медије казао је да је 
дошло вријеме да се Црна Гора придружи развијеним европским земљама како би запослени 
имали један слобода дан у недељи.  
Председница Синдиката радника трговине Весна Милоњић Алексић казала је да ће се коначно 
поштовати члан 62 Закона о раду да је недеља слободан дан и да су четири слободна дана у 
месецу велика добит за раднике и позвала инспекторе да изврше надзор у трговинама у недељу. 
Из УСС саопштено је да је у Црној Гори просечна плата у трговини 376 евра и да у овој области 
ради око 40 хиљада радника. 
Закон о раду међутим предвидио је да недељом и у време државних празника могу радити 
апотеке, специјализоване продавнице или кисоци за продају хљеба и осталих пекарских 
производа, цвећаре, сувернирнице, продавнице за заштиту биља, погребне опреме, продавнице 
на бензинским станицама и још неким трговинама 
  
 

Синдикат Слога захтева хитну смену директора и комплетне управе 
фабрике у Лучанима 
Пише: Бета 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ затражили су хитну смену директора фабрике „Милан 
Благојевић – Лучани“ Радоша Миловановића и комплетног Управног одбора фабрике, као и 
сменоводје због данашњег пожара у којем су повређена два радника. 
„Смену, одговорност, али и истрагу зашто је дошло до инцидента захтевамо због срамног 
објашњења за јавност из Наменске да се десио „технолошки пожар који се догађа у склопу 
технолошке производње“, што је, како су истакли „потпуна идиотарија, јер у раду са барутом не 
можеш да планираш пожар, већ си у обавези да га спречиш и отклониш све како до њега не би 
дошло“. 
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Синдикалци су посебно огорчени што се радници коју су пре неколико сати једва спасили 
животе бекством из експлозије гурају пред ТВ камере како би оправдавали инцидент 
непостојећим термином „технолошки пожар“, наведено је у саопштењу. 
Ово је, како су додали, „још један невидјени безобразлук и шамар здравом разуму после 
недавног срамног аплауза подршке уцењених и понижених радника директору Радошу 
Миловановићу, коме се суди за смрт њиховог колеге страдалог прошле године управо у раду са 
барутом“. 
„Очигледно је да неко са умишљајем наставља да раднике Наменске гура у несрећу да раде у 
условима опасним по живот само да би дошли до профита, док се на афере о корупцији и 
препродаји оружја о којој цео регион бруји срамно ћути“, саопштио је синдикат „Слога“. 
 
 

Двојица радника лакше повређена у Лучанима 
Пише: Н.Ковачевић 
 
У пожару који се догодио данас у погону ракетних горива у предузећу „Милан Благојевић-
Наменска“ у Лучанима, двојица радника су задобила лакше повреде. 
Пожар се догодио око 13.45 часова у истом погону у коме су 14.јула 2017. године, у експлозији 
барута, погинули радници Миломир Миливојевић и Милојко Игњатовић.  
Милка Јовановић Божић, портпаролка тог предузећа, казала је за Данас да је у питању 
такозвани „технолошки пожар, који је самом технологијом предвиђен да се може догодити“.  
„Пожар се догодио на грубом ваљку у погону ракетних горива. Оба радника су амбулантно 
збринута и није било потребно болничко лечење, јер су задобила лакше телесне повреде у виду 
огреботина у док су бежала од ватре“, рекла је за Данас портпаролка тог војног предузећа.  
Она је навела да је „на време и по прописима реаговао противпожарни систем“, а да ће се „узрок 
пожара утврдити након прегледа и анализе снимака са видео надзора у том погону“.  
 
 

Популистичка заваравања пензионера 
Пише: Зоран Ивошевић, бивши судија Врховног суда Србије и универзитетски професор у 

пензији  

 

1. По престанку четворогодишњег важења Закона о привременом уређивању начина исплате 
пензија – који их је, заправо, унередио – политичари на власти засипали су нас изјавама о 
никад већим пензијама, о новом систему усклађивања пензија, о додатном повећању најнижих 
пензија, о једнократној помоћи пензионерима и о другим популистичким заваравањима 
срачунатим да се пензијска примања стечена доприносима из зарада деградирају на ниво 
буџетске социјалне милостиње за грађане без средстава за живот.  
О никад већим пензијама може се говорити тек пошто држава корисницима пензија врати оно 
што је од децембра 2014. до децембра 2018. године узурпирала, а како одбија да то учини, 
пензионерима остаје да своју Уставом зајемчену имовину заштите пред Европским судом за 
људска права.  
Нови систем усклађивања пензија још није успостављен. Уместо да врати оно што је 
противправно присвојила, држава наставља да умањује пензијска примања прописима о 
тобожњем усклађивању пензија, донетим 2014. године. По тим прописима пензије се не 
усклађују сваког априла и октобра са кретањем потрошачких цена, као до тада, већ на начин 
утврђен прописима којим се уређује буџет и буџетски систем, а баш они насрћу на имовину 
пензионера стечену минулим радом. 
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Пошто се ти прописи односе на све кориснике пензија, погађају и пензионере са примањима до 
25.000,00 динара према којима је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија 
имао обзира. – У припреми су прописи о усклађивању пензија по „швајцарској формули“ која 
усклађивање комбинује са растом зарада и цена по пола процента, што је неповољније од 
усклађивања према пуним процентима раста зарада и цена, какво смо имали пре више од 
деценије, али и повољније од садашњег стања. 
Остаје да се надамо да уместо најављене формуле нећемо дочекати нову обману, попут оне да ће 
пензионери бити последњи у подношењу терета финансијске стабилизације а били су први, и то 
са највећим теретом.  
Додатно повећање најнижих пензија, такође, хоће да пензијско осигурање изједначи са 
доброчиним пензијским давањем. Додатне пензије не постоје, јер пензијска примања морају 
бити сразмерна уплаћеним доприносима. 
Пензије могу бити ниске и кад су примања у току радног века била висока, ако су доприноси 
плаћани по мање пријављеним приходима, што је чест случај код осигураника који се баве 
приватним личним радом. Додатна пензијска примања су неоправдана и кад су доприноси 
плаћани у складу са оствареним приходима, зато што у пензијском осигурању важи принцип – 
колико пара (у виду доприноса) толико и музике (у виду пензијских примања). Све што је преко 
тога одговара доброчиним социјалним давањима а не пензијском осигурању.  
И једнократна помоћ пензионерима потиче из буџетских средстава а не пензијског фонда. А ако 
би морао да јој одредим карактер сврстао бих је у ред манипулативних политикантских „жвака“ 
попут истинских сендвича и лажних обећања који се у предизборне и изборне дане деле 
грађанима да гласају за Српску напредну странку.  
Манипулативну конотацију има и поистовећивање пензијског осигурања са буџетском 
социјалном заштитом. Ове две правне области не могу се мешати, као што се ни бабе не могу 
мешати са жабама. Свођење социјалног осигурања на социјалну заштиту, угрожава и могућност 
заштите права пензионера пред Европским судом за људска права који не прихвата да суди у 
споровима из социјалне заштите сиромашних. А можда је баш то у интересу оних који су 
пензионере довели у стање нужде да правду траже ван Србије.  
2. Изговореним речима нису исцрпљени сви насртаји на егзистенцијална права пензионера. Ту 
спада и привремена старосна пензија која умањује месечна примања за 0,34% док корисник не 
наврши 65 година живота, с тим што проценат умањења не може достићи 24%. Том насртају 
изложени су пензионери који имају пуни стаж осигурања али немају потребне године живота. 
Њихов број је око 43.000, што није мало.  
Право на старосну пензију стиче се по основу доприноса који се током пензијског стажа 
уплаћује у ПИО Фонд. Како је тај стаж исти и код корисника пуне и код корисника привремене 
старосне пензије, мора бити исти и вредносни обим њихових доприноса из зараде, у сразмери са 
њеном висином. 
Прописи о раду предвиђају да радни однос може да заснује и малолетно лице старије од 15 
година. Управо зато радни век оних који су радни однос засновали раније обично траје дуже од 
радног века оних који су тај однос засновали касније. Али, то не може бити разлог да они при 
истој вредности уплаћеног доприноса остварују мања права по основу пензије. 
Зато зачуђују најаве да привремене старосне пензије неће бити укинуте „зато што је животни 
век у Србији продужен а буџет то не може да издржи“. Значи ли то да државном буџету смета 
што људи у Србији дуже живе?  
3. Проблематичан је и неједнак положај запослених и пензионера у спору о исплати већих 
износа месечних примања. Према члану 123. став 1. Закона о раду, спорно потраживање 
послодавца према запосленом може се наплатити само на основу правноснажне судске одлуке. 
Према члану 98а став 6. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ПИО Фонд намирује 
спорна потраживања према корисницима пензија на основу властите одлуке, тако да је он ту и 
поверилац и судија. Баш као онај кадија који и тужи и суди.  
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4. У сваком од ових начина, држава удара шамаре пензионерима, прижељкујући да се они 
покорно извињавају њеном шефу као да је он – онај Ђура из Ковачевићевог Балканског 
шпијуна.  
 

 

 
 
Српске пензије по "швајцарској формули" - стрпљење пензионера на 
тесту 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Иако животни стандард српских пензионера није ни приближан стандарду њихове генерације у 
Швајцарској - пензије у Србији ће се од следеће године уређивати по "швајцарској формули". То 
значи да ће се на шестомесечном нивоу, пензије усклађивати са инфлацијом, али и са растом 
просечних плата у Србији. Стручњаци охрабрују најстарије грађане речима да је индексација по 
"швајцарској формули" добра и да доноси предвидивост. Међутим, пензионери страхују да ће то 
уместо раста донети пад пензија у наредном периоду. 
Српске пензије по "швајцарској формули" - тако гласи обећање које власт даје пензионерима и 
тврди да ће бити испуњено већ са првим даном 2020. године. 
Фер и поштено, правично и одрживо - епитети су којима у Влади Србије описују "швајцарску 
формулу" и кажу: пензионери ће се радовати. 
"Која Швајцарска? Је л' он живи у Швајцарској па зна каква је Швајцарска, је л' он ишао тамо да 
пита пензионере у Швајцарској како они живе, која је њихова пензија? Која је то Швајцарска? 
Он мисли да примењује Швајцарску у Србији? Па нека, ја бих волела. Али, то нема шансе да 
може. Ја бих стварно волела, али то код нас никад неће моћи да буде", "Он стално виче да ће да 
повећају нешто, шта је повећао? Даје ко слепцима, динар по динар. Па, ја ћу онда боље да 
изађем на раскрсницу, па да пружим руку да просим, него да ми он даје и додељује", рекли су 
пензионери за Н1. 
"Швајцарска формула" је већ била примењивана у Србији до 2005. године - у потпуности, а у 
делимично измењеном облику до 2008. године. Она подразумева да ће се висина пензија 
усклађивати са растом цена и растом плата - 50 одсто у односу на инфлацију, а 50 одсто у односу 
на зараде. 
Иако Влада, али и Међународни монетарни фонд очекују да овај систем буде дарежљивији 
према пензионерима, јер ће - како кажу - омогућити да пензије брже расту, такав утисак немају 
они који се у име пензионера боре за бољи живот. У "швајцарској формули" виде и добре и мање 
добре стране. 
"Једноставно сада имамо одређену предвидивост шта ће се дешавати са пензионерима, раније је 
то рађено шац методом, раније је то рађено у складу са жељама појединаца. Имаћемо нешто што 
ће бити заиста предвидиво и то је оно за шта смо се у принципу залагали, али није повољно због 
тога што имамо рачуницу у којој ће бити ситуација следећа: да ће пензије реално падати и са 
оваквим начином усклађивања", каже Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера 
Србије. 
У Фискалном савету, ипак, поздрављају одлуку Владе и "швајцарску формулу" виде као добро 
решење. Тиме се - кажу - осигурава да ће и пензионери осетити ефекте привредног раста и 
побољшања животног стандарда. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric
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"Она подразумева са једне стране да се пензије индексирају са инфлацијом како би се заштитио 
тај реални износ, али и са друге стране да се се додатно индексирају са половином реалног 
увећања зарада - то је реални раст пензија, како би се имплементирао тај систем 
међугенерацијске солидарности - да како буде привреда напредовала и како радници буду у 
наредним годинама буду у наредним годинама буду уживали виши животни стандард, да и 
пензионери учествују у том повећању животног стандарда", каже члан Фискалног савета Никола 
Алтипармаков. 
Али, шта ако животни стандард у Србији не буде тако брзо растао? Имају ли пензионери 
стрпљења да сачекају? 
"Ово је лоповска држава, право да вам кажем. Лоповска", каже једна пензионерка за Н1. 
Чекајући "швајцарску формулу" и швајцарске пензије - пензионерима у Србији у децембру 
стиже једнократна помоћ од 5.000 динара, а следеће године и повећање - како је министар 
обећао - не мање од пет одсто. 
 
 

ПКС: Страна улагања предуслов бржег развоја Западног Балкана 
Аутор:Бета  
 
Страна улагања на Западном Балкану предуслов су бржег развоја, повећања производње и 
извоза високотехнолошких, софистициранијих производа и јачања конкурентности компанија, 
како би се што боље укључиле у глобалну тржишну утакмицу, истакнуто је на конференцији 
"Западни Балкан на глобалном тржишту: нове могућности за трговину и инвестиције", која је 
одржана у Привредној комори Србије (ПКС). 
На скупу у ПКС представљен је ОЕЦД извештај о перспективама западнобалканских економија, 
у коме је истакнуто да стране директне инвестиције доприносе повећању производње производа 
високе додате вредности, примени савремених технологија, модела пословања и стандарда, као 
и јачања сектора малих и средњих предузећа. 
Директор Сектора за стратешке анализе, аналитику, услуге, сервисе и пакете производа 
ПКС Михаило Весовић истакао је да се извештај, после овогодишњег Самита о Западном 
Балкану у Познању, први пут представља у региону, и то у Србији. 
"Студија није само преглед стања и извозних могућности наших привреда појединачно и 
региона у целини, већ сагледава предуслове, изазове и даје препоруке за боље коришћење 
потенцијала и кроз детаљну анализу, маркира конкретне секторе и појединачне производе са 
највећим изгледима за успех на међународном тржишту", рекао је Весовић, саопштила је ПКС. 
Он је оценио да је студије одлична основа креаторима индустријских и инвестиционих политика 
на који начин могу да успоставе заједнички ланац вредности производње у региону. 
Весовић је указао и да је регион суочен са изазовима који су директна последица неизвесности и 
несигурности због успоравања глобалног економског раста. 
"Сва успоравања код наших главних спољнотрговинских партнера директно се преливају на 
економије Западног Балкана", додао је он. 
Подсетио је и да је укупан извоз свих економија региона прошле године износио 53,1 милијарду 
долара, што је, истакао је, "реално далеко испод стварних потенцијала наших привреда". 
Према његовим речима, број извозника је мали, јер само 10 до 20 одсто регистрованих 
компанија из региона продаје робу на страном тржишту, док је структура извозне понуде и даље 
је неповољна посебно у размени унутар региона, а спољнотрговински дефицит значајан. 
"Треба да тежимо извозу иновативних производа и производа високе додате вредности што 
захтева доста улагања и структурних промена у економијама Западног Балкана. Коморски 
инвестициони форум посвећен је овим кључним темама са циљем јачања наших економија, 
стварања повољне инвестиционе климе, промоције инвестиционог потенцијала, као и 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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заједничких ланаца вредности у региону, јер инвеститори посматрају регион као целину", 
закључио је Весовић. 
Директорка ОЕЦД одељења за југоисточну Европу Маржена Кишељевска указала је на 
неопходност наставка спроводјења реформи у региону, повећања улагања, подршке сектору 
малих и средњих предузећа, повезивања страних инвеститора и локалних добављача. 
Као стратешки сектори за улагање и даљи развој региона у извештају су наведени 
пољопривреда и прехрамбена индустрија, као и металска, машинска и ауто индустрија. 
Препоруке за унапређење у овим областима односе се на повећање продуктивности и 
одрживости производње, улагање у модерне технологије, поштовање фитосанитарних и 
санитарних стандарда, унапређење вештина и капацитета запослених, енергетске ефикасности. 
Скуп у организацији ПКС и ОЕЦД окупио је стране инвеститоре, домаће компаније, 
представнике владе и стручњаке ОЕЦД који су представили извештај, а одржана је и панел 
дискусија посвећена успешном привлачењу инвестиција, подстицању извоза и економској 
интеграцији у региону. 
Након Београда, презентација биће одржана и у другим привредним коморама Западног 
Балкана, у оквиру партнерства ОЕЦД и Коморског инвестиционог форума Западнобалканске 
шесторке.  
 

 
Војни синдикат: Грађани да пријаве криминалне радње и махинације у 
војсци 
Аутор:Бета  

 

Војни синдикат Србије (ВСС) поручио је да ће "учинити све" да заштити своје чланове и све 
"часне припаднике Војске" и позвао градјане да пријаве "криминалне радње, махинације и 
кадровска запошљавања у Војсци", као и све остало што "штети њеном угледу". 
"Поносни смо на официра који тренутно пролази кроз незаконито шиканирање, мобинг и 
понижавање само зато што је устао против криминалног запошљавања четворо лица, и одбио да 
спроведе усмене наредбе из кабинета министра одбране. 
Поносни смо и на старешину, који је одбио да га смени по налогу министра одбране Александра 
Вулина", наводи се у саопштењу. ВСС је оценио да је понашање министра одбране "црвена 
линија бахатости, после које ништа не може бити исто". 
"Позивамо вас да на мејл војног синдиката антикорупција@војнисиндикатсрбије.рс пријавите 
све криминалне радње, махинације, кадровска запошљавања, све што штети угледу Војске и 
државе Србије", пише у саопштењу. 
 

 

 
 

Највеће повећање плата у новембру за медицинске сестре 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Новембарском повећању плата у јавном сектору највише ће се радовати медицинске 
сестре и техничари, којима ће на рачун лећи 15 одсто више новца, пише "Блиц". 
Тако ће са средњом школом медицинске сестре имати плату од 45.684 до 49.241 динар, у 
зависности од тога да ли раде у дому зддравља, на одељењу Опште болнице или у Хитној 
помоћи. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Када је реч о новим, повећаним платама виших медицинских сестара, оне ће се кретати од 
52.181 до 55.592 динара у складу тим дали су запослене упатронажи, на одељењу опште праксе 
или интензивне неге. 
Повећање зараде од девет одсто добиће запослени у просвети, сукдије, тужиоци запослени у 
судовима и тужилаштвима, у установама социјалне заштите, као и припадници безбедносних 
службни и снага. 
"Блиц" наводи да ће, например, наставници имати плате од 46.564 до 56.135 динара у 
зависности од степена стручне спреме, норме и година стажа. 
Полицајац ће, према сазнањима листа, зарађивати 51.275 динара, а разводник, десетар и млађи 
водник у војсци од 44.729 до 50.821 динар. 
Запослени у државној управи имаће повећање од осам одсто. 
Тако ће, например, председник лекарскекомисије имати 69.456 динара, а дипломирани правник 
за правнепослове 59.468. 
Кадрови са најнижом стручном спремом који у јавној служби раде напословима обезбеђења, 
одржавања или као возачи радиће и даље за минималну плату, наводи "Блиц". 
Лист пдсећа да ће минималац докраја године износити 27.000 динара, а од 1. јануара нешто 
више од 30.000 динара. 
Влада Србије усвојилаје средином септембра одлуку о повећању плата у јавном сектору од 1. 
новембра у просеку од осам до 15 одсто. 
 
 

На посао лане ишло 545.000 Војвођана 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Прошле године Војводина је, по подацима које је објавио Републички завод за 
статистику у публикацији „Региони у Србији у 2018”, имала 1.861.863 становника, што је 26,7 
одсто укупног броја становника Србије, Просечна старост војвођанских становника је 42 године 
и осам месеци. 
Лане је, показују подаци, просечна нето зарада у Војводини износила 47.095 динара, стопа 
запослености била је 47,3 одсто, а незапослености 10,5 одсто, док је стопа неактивности била 
47,2 одсто. 
Ти подаци показују да је Војводина лане имала највећи проценат запослености у Србији, као и 
најмању стопу незапослености, с обзиром на то да је она 2018. на нивоу државе износила 12,7 
одсто. Војводина је лане имала мању стопу незапослености од свих других региона у Србији. 
Од укупног броја запослених у Војводини у прошлој години, њих 545.000, у правним лицима 
радило је 431.300, код предузетника и оних који обављају самостално своју делатност било је 
92.600 радника, као и 22.000 регистрованих индивидуалних пољопривредника. 
Највише су грађани Војводине лане приходовали из радног односа, односно од плате, и то 49,1 
одсто, а одмах иза тога су пензије – 31,9 одсто. Подаци РЗС-а показују да су грађани Војводине 
лане на име примања из иностранства забележили 1,7 одсто, што је више од свих других региона 
у Србији. 
Највише прихода отишло на храну 
Грађани Војводине лане су 34,9 одсто својих прихода издвајали за храну и безалкохолна пића. 
Осим тога, 3,5 одсто је потрошено за алкохол и дуван, 5,7 одсто за одећу и обућу, 16,7 одсто за 
становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива, 4,3 одсто за опрему за стан и текуће 
одржавање, 4,5 одсто за здравље, 8,2 одсто за транспорт, 5,2 одсто за комуникације и рекреацију 
и културу, 1,4 одсто за образовање, а 3,1 одсто за ресторане и хотеле. 
У друмском саобраћају у 2018. године у Војводини је било регистровано 738 аутобуса, који су 
превезли 22.828.000 путника, као и 2.131 теретни аутомобил, који су лане превезли 2.668.000 
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тона робе. Када је градски превоз у питању, лане је у 612 аутобуса у Војводини превезено 
103.864.000 путника. 
Лане је извоз из Војводине, показују подаци РСЗ-а, био 668,5 милијарди динара, а увоз 763,3 
милијарде. 
 

 

 
 
 

РАДНИК ПРИЗНАЈЕ КРИВИЦУ ДА СПАСЕ БАХАТОГ ДИРЕКТОРА ИЗ 
ЛУЧАНА Прво причао да кобног дана "није ни био на послу", а сада 
тражи СКАНДАЛОЗНУ НАГОДБУ 
Аутор:Жељка Јевтић 
 

Случај директора Наменске из Лучана Радоша Миловановића, који је организовао срамну 
подршку самом себи, могао би да добије обрт. Један од оптужених за погибију радника Томо 
Стојић признаће кривицу и нагодити се са тужилаштвом, што би могло да умањи одговорност 
директора. 
Породица трагично настрадалог младића Миломира Миливојевића није обавештена, нити су 
давали било какву званичну изјаву о покушају нагодбе једног од осумњичених. Мајка, сестра и 
отац несрећног младића се не слажу са нагодбом, али у овом случају су немоћни. Кажу да се боје 
да је реч о игри и мутним пословима директора који покушава себе да спаси. 
- Стојић две године пролази поред нас и ниједном нам се није јавио ни са "добар дан", а камоли 
да нас пита како смо. Сада одједном признаје кривицу. Нас нико не обавештава из тужилаштва, 
али смо начули да Стојић хоће да преузме целу кривицу на себе. Ми не пристајемо на то - каже 
отац Милован Миливојевић. 
У ивањичком Основном суду води се кривични поступак против директора Радоша 
Миловановића и двојице фабричких руководилаца Владимира Лончаревића и Томе Стојића 
због сумње да су извршили тешко кривично дело против опште сигурности - 14. јуна 2017. 
године погинули су радници Миломир Миливојевић и Милојко Игњатовић. Суђење - коме је 
претходио скуп "самоорганизованих" радника који су тапшали директору, а вређали породицу 
погинулог младића - одложено је. Један од разлога је захтев Томе Стојића да склопи нагодбу са 
тужилаштвом. 
Томо Стојић, који после две године од погибије колега, сада хоће да призна кривицу, у фабрици 
је обављао функцију - шеф заштите на раду. Није, међутим, завршио одговарајући факултет, већ 
Вишу техничку школу. Шеф заштите на раду, када је као осумњичени 10. априла прошле године 
давао прву изјаву тужилаштву, имао је, међутим, другу причу. 
"Блиц" је имао увид у његову изјаву у којој Стојић наводи да тог дана када се догодила несрећа 
он није ни био на послу, а да је све у фабрици и погону било по прописима и у најбољем реду. 
Тада, по Стојићу, све је било баш као што и треба - радници су имали заштитна одела, и то баш 
адекватна, противпожарни систем је чак и контролисан и исправан. 
- Сматрам да су средства заштите на раду у складу са важећим стандардом - навео је раније 
Стојић. Он је у својој изјави чак део посветио и "ономе што су радници морали да знају", али 
нигде није тада видео ни делић кривице, ни свој нити директора Радоша Миловановића. 
Милован, отац трагично настрадалог младића Миломира Миливојевића (25), каже за "Блиц" да 
је свима јасно да је Стојић пристао да се жртвује за директора. 
- Призна кривицу, а ову двојицу ослободи. Стојић за признавање кривице тражи годину, годину 
и по дана и не жели да буде сведок сарадник после нагодбе са Тужилаштвом. Нека он носи 

http://sport.blic.rs/autori/zeljka-jevtic
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наногицу ту годину за мог мртвог сина, али нека после каже ко је у тој фабрици и како и шта 
наређивао. Да призна истину о директору Радошу и условима рада, а не да он преузме кривицу, 
а овима остане мала, безначајна кривица - наводи отац Милован. 
Они мало храбрији у Лучанима незванично за "Блиц" кажу да је Стојић једини у породици 
запослен, а купио је нови стан у Чачку. 
- Скоро купљен стан... Знају сви у Лучанима. - наводе саговорници "Блица". 
Тужилаштво у Ивањици је прва инстанца у одлучивању о нагодби шефа заштите на раду. 
Одлука иде потом на коначну инстанцу, а то је тужилац у Чачку. 
"Блиц" је јуче упутио питања Тужилаштву у Чачку 
* Да ли је и како породица обавештена о састанку са тужиоцем у вези са потисивањем споразума 
о признању кривице? 
* Да ли породица има право да присуствује? 
* Које право породица има у случају нагодбе тужилаштва са оптуженим? 
* Да ли нагодба и како утиче на остале оптужене у овом случају, односно да ли им умањује 
кривицу? 
 

 

ПОЛИЦАЈЦИМА 51.000 ДИНАРА, МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА ДО 
55.000 Од новембра веће плате за 600.000 људи у јавном сектору 
Аутор:С.Л. 
 
Новембарске плате у јавном сектору биће у просеку веће од осам до 15 одсто, а веће зараде 
добиће укупно 599.000 запослених који плату примају из буџета. 
Највећи раст плата добиће медицинске сестре и техничари - 15 одсто, а затим доктори чија ће 
новембарска зарада бити увећана за 10 одсто. За десет одсто биће веће плате и у науци и 
култури, док ће повишицу од девет процената добити запослени у просвети, судовима, 
тужилаштвима, али и у установама социјалне заштите, као и припадници безбедносних служби. 
Запослени у државној управи имаће повећање од осам одсто. 
 
 

Вучић: Пензионерима по 5.000 динара већ почетком новембра 
Извор:Танјуг 
 
Пензионери ће између 1. и 3. новембра добити једнократно 5.000 динара, док ће запосленима у 
јавном сектору бити увећана новембарска зарада, каже председник Александар Вучић. 
Он је најавио да ће на самом почетку новембра бити отворен аутопут Ниш - Пирот -
Димитровград - Градина, док ће 19. децембра бити отворена деоница Сурчин - Обреновац. 
"Људи полако, али сигурно могу да знају да ће да живе боље. Радили смо вредно и марљиво", 
рекао је Вучић за ТВ Пинк. 
Како је приметио, Србија ће имати три пута више аутопутева од четири пута веће Румуније, 
чланице ЕУ и додао да ће се настојати да се плате повећавају сваке године. 
"Срби воле да постоји нека анархија, па, ето - Еквадор је истакао ММФ. Видећемо где ће бити 
Еквдаор, а где Србија. Ми се хвалимо сарадњом, дисциплином, одговорношћу и сигурношћу за 
наше пензионере и раднике", рекао је Вучић. 
Подсетио је и да је 2012. године минимална зарада била 16.000 динара, да је сада минималац 
прешао 30.000. 
На констатацију да ММФ очекује да Србија достигне циљ од 3,5 одсто раста БДП-а, Вучић је 
рекао да ће он и бити 3,5, те изразио уверење да ће раст бити и 3,6, а можда и 3,7 одсто БДП-а, 
али и приметио да су неки пре само три месеца говорили да ће тај раст бити 1,8 или 1,9.  
 


