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Две плате или хиљаде евра: Фирму можете напустити са дебелом ковертом 
ако испуните неколико услова 
Ј. Ж. С.   
 
Отпремнине које се, према закону, добијају на крају радног века у појединим 
фирмама достижу хиљаде евра. Послодавац дужан да раднику исплати две 
просечне републичке зараде, више од тога је предмет договора 
ОДЛАЗАК у пензију није исти за све у Србији. Већину радника послодавци испрате законским 
минимумом, односно добију отпремнину у висини две просечне републичке зараде. Ако је реч 
о пропалом предузећу, на рачун ће лећи исти износ, али ће за то бити потребно доста живаца и 
стрпљења, док има и оних чије напуштање радног места кућни буџет поправи и за неколико 
хиљада евра. 
 
То су, како тврди Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката, само 
тзв. добровољни одласци уз посебне програме, који се расписују једном у неколико година и 
нису пракса. 
- За такве програме постоје посебни услови - тврди наш саговорник. - Рецимо, радник би 
требало да има више од три године до пензије, односно између 55 и 61 годину. Када се у 
предузећу појави потреба за таквим одласцима распише се конкурс. Међутим, последњих 
година тога је све мање. 
С друге стране, сваком раднику који до краја месеца поднесе захтев за одлазак у пензију 
послодавац ће по закону исплатити, на основу последњих статистичких података, 152.112 
динара бруто. Тај износ, међутим, у наредна три месеца може бити већи, али и мањи, у 
зависности од података Статистичког завода о просечној нето заради. 
ОБАВЕЗНА ИСПЛАТАБЕЗ обзира на то да ли је реч о пуној старосној пензији или 
превременој, послодавац има обавезу да запосленима при одласку у пензију исплати 
отпремнину. По Закону о раду, право на отпремнину при одласку у пензију остварује запослени 
коме радни однос престаје због испуњења услова, односно остваривања права на пензију, без 
обзира на то да ли се ради о старосној пензији, инвалидској или превременој. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, наглашава 
да је ово одредба Закона о раду коју поштују готово све газде у Србији. 
- То је неотуђиво право сваког радника, и у наш синдикат нису стизале пријаве о његовом 
непоштовању - каже она. - Дешавало се ранијих година да предузећа у стечају, која су била 
само фирме на папиру, нису исплаћивала отпремнине, јер нису имала одакле. Сада је ситуација 
знатно другачија. 
Савићева истиче да су се синдикати код неких послодаваца изборили за боље услове и то 
регулисали колективним уговором. 
- Јавна предузећа предњаче по висини исплаћених отпремнина и оне често износе по 10 
просечних зарада - каже Савићева. - Постоје и они који у пензију иду са десетинама хиљада 
евра на рачуну. Боримо се за то да отпремнине свуда буду веће. 
Очекује се да број захтева за напуштање радног места до краја година буде повећан, с обзиром 
на то да се помера граница за пензионисање припадница лепшег пола за шест месеци, па ће 
оне у 2020. години услов за пензионисање испуњавати тек са 63 године. 
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Капитализам празних стомака 
Печат  
 
Споља наметнута транзиција друштва и накарадна приватизација Србију су 
довели до најнижих економских грана, а добар део становништва скоро до глади 
КАДА контролори уђу у аутобус београдског градског превоза, циници кажу да пола аутобуса 
одмах изађе напоље, док остала половина стидно каже да нема карту. Иако је овај анегдотски 
пример прилично претеран, циљ му је да покаже, поред дрчног шверцовања, да је много оних 
који немају ни за најосновније потребе, у које спада и карта за превоз. 
 
Док се некада у Србији говорило да је у њој глад немогућа јер увек има за хлеб и по хлебу, све 
више видимо људе који тумарају градом и претурају по контејнерима. Србија је, дакле, суочена 
са сиромаштвом а глад многима куца на врата. 
 
Тако су се, управо у време обележавања Међународног дана борбе против сиромаштва, 
појавили подаци које је изнела РТ Војводине да се у Србији 1.800.000 људи налази у ризику 
сиромаштва, док око 268 хиљада користи новчану социјалну помоћ. Позивајући се на Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, РТВ наводи да се, према грубим 
проценама, у нашој земљи годишње баци око 250 хиљада тона хране, што ће рећи да док једни 
превише бацају, други немају новца за основне животне потребе, а то је пола милиона људи. 
 
Поред новчане социјалне помоћи, према подацима Црвеног крста Србије, кроз програм 
народне кухиње припремају се оброци за 35.300 корисника у 77 места у Србији. 
Иако се сваког месеца путем Банке хране прикупи више од 75 тона само воћа и поврћа, које 
добије девет хиљада људи, помоћ добрих људи и ентузијаста очигледно није довољна. 
 
Још пре две године је европска агенција за статистику „Еуростат“ показала да у Србији 20 одсто 
најбогатијих има на располагању девет пута више новца од 20 одсто најсиромашнијих, и по том 
показатељу је неједнакост у Србији израженија него у било којој чланици ЕУ, где је просек 5,2 
пута. 
 
Од земаља обухваћених извештајем Србија има највећу неједнакост по расположивом приходу, 
односно приходу умањеном за порезе и слична давања који се може трошити или штедети, а 
следи Турска с разликом од 8,7 пута, док је у ЕУ ситуација најнеповољнија у Румунији, где је 
овај однос 8,3. 
 
Извесна разлика у примањима сматра се позитивном, као подстицај за рад, иновације и 
усавршавање, али се велики распон повезује и са сиромаштвом, социјалном искљученошћу, и 
криминалом, наводи се у извештају „Еуростата“. 
 
Према једном другом извештају поменуте агенције, Србија је при самом дну у Европи и по нето 
средњем приходу пунолетног становништва, с годишњим приходом од 2.591 евра, од чега нижи 
приход има само Румунија – 2.410, док је европски просек 16.580 евра. Додуше, ови подаци су 
од пре две године и не обухватају новије, нарочито најављено повећање плата, када би оне 
требало да пређу просек од 500 евра, мада је питање у којој мери ће и то утицати на смањење 
сиромаштва. 
 
 
Сиромаштво је у Србији дефинисано као вишедимензионални феномен који, поред 
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недовољних прихода за задовољење животних потреба, подразумева и немогућност 
запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и неадекватан приступ социјалној заштити, 
здравственим, образовним и комуналним услугама. У остале кључне аспекте сиромаштва 
убројени су и неостваривање права на здраву животну средину и природна богатства, пре свега 
на чисту воду и ваздух. 
 
У Србији се оно мери као апсолутно и релативно сиромаштво. Апсолутно сиромашни не могу 
да задовоље базичне потребе, док релативно сиромашни не могу да остваре животни стандард 
који је одговарајући у односу на друштво у коме живе. Релативно сиромаштво представља и 
праг ризика сиромаштва. Тај праг је у Србији нижи него у било којој чланици Европске уније, 
изузев у Румунији. Оних 1,8 милиона становника Србије који се налазе у ризику од сиромаштва 
чине 25,5 одсто популације. 
 
Дакле, да би људи имали какав-такав стандард и задовољавали своје потребе, неопходно је да 
раде, а подаци те врсте су забрињавајући. Према подацима Групе за развојну иницијативу 
„СеКонс“, у читавој Европи расте сиромаштво запослених, док је у Србији прекарна стопа 
сиромаштва запослених 10 одсто. То су они који су запослени на краткорочним пословима, што 
је више него у било којој држави Европске уније. 
Према објашњењу Републичког завода за статистику, стопа ризика од сиромаштва представља 
проценат особа код којих је приход мањи од 60 одсто националног прихода, а тај праг је, како 
је својевремено рекла Наташа Мијаковац из РЗС за ТВ Н1, у 2017. години износио 15.600 
динара за једночлано домаћинство. 
 
Некако баш уочи изнетог узнемирујућег податка да се скоро два милиона људи у Србији налази 
у ризику сиромаштва, РЗС је предочио податак да је стопа ризика од сиромаштва у Србији у 
2018. износила 24,3 одсто и да је нижа за 1,4 одсто у односу на 2017. годину. 
 
Стопа ризика од сиромаштва и социјалне искључивости која показује да су та лица изразито 
материјално ускраћена прошле године износила је 34,3 одсто и била је нижа за 2,4 одсто у 
односу на 2017. годину. 
 
Посматрано према старости, лица од 18 до 24 године највише су била изложена ризику од 
сиромаштва – 29,1 одсто, као и лица млађа од 18 година – 28,8 одсто. 
Најизложенија ризику од сиромаштва су лица с 18 година старости која су незапослена – 49 
одсто. РЗС није изнео колики је сада праг у новчаном износу. 
С друге стране, УНИЦЕФ је крајем прошле године изнео податак да деца у Србији чине само 17 
одсто становништва, а да 10 одсто од тог процента живи у потпуном сиромаштву. 
 
 
Баш зато што некада није тако било, људи и данас жале за временом социјализма, јединим 
друштвом у коме сте, наводно, могли бити човек. Ни тада се није богзна како живело и многи 
су мислили да ће с променом система имати две-три и више хиљада евра плату. Нажалост, 
многи од њих су умрли у сиромаштву. Дошле су године кризе, рата санкција и – приватизације. 
 
Ово последње можда је и најважнији узрок данашњег сиромаштва. Транзиција из једног 
система у други преко приватизације, попут малтене првобитне акумулације капитала, уместо 
да поспеши привреду и ојача стандард становништва, многе је оставила без посла и довела до 
друштвених казана. 
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Економски и социјални резултати приватизације друштвеног капитала у Србији од 1989. 
године показују да она није допринела повећању ефикасности привређивања, ни већине 
приватизованих предузећа, ни националне економије у целини, тврди Марија Обрадовић, 
сарадница Института за новију историју Србије у Београду, у свом тексту „Приватизација у 
огледалу“, објављеном у листу „Монд дипломатик“ на српском. 
 
Већина приватизованих друштвених предузећа завршили су у стечају или ликвидацији. 
Привреда Србије никада није достигла ниво националног дохотка из 1989. године, а 
задуженост земље, чији је јавни дуг крајем 2018. износио 24,11 милијарди евра, тј. 56,2 одсто 
БДП-а, знатно је већа од међународног дуга СФРЈ. 
 
Основна социјална последица приватизације у Србији била је пауперизација радничке класе, 
пораст сиромаштва, уз истовремено енормно богаћење клијентелистичких друштвених група. 
Према подацима Народне банке Србије, у банкама у Србији 378 девизних штедиша располаже 
с 450 милиона евра, док је просечна плата око 400 евра, а више од 350.000 запослених ради за 
минималну цену рада која износи 1,3 евра по сату. У Србији данас живи пола милиона људи 
испод нивоа апсолутног сиромаштва, с 12.045 динара месечно, док је 64 одсто грађана 
субјективно сиромашно, тј. сматра да им примања не покривају минималне животне потребе. 
 
Приватизација друштвеног капитала у Србији подржана је од стране међународних 
институција финансијског капитала, као што су Светска банка и Међународни монетарни 
фонд. Светска банка се чак укључила у реструктурирање бројних значајних друштвених 
предузећа у поступку приватизације. 
 
Биће да ту има и неке геополитике сиромаштва, или како кажу неки теоретичари – планског 
стварања и одржавања регионалних и континенталних зона богатства и сиромаштва. А циљ је 
да богати сачувају своју привилеговану позицију моћи. 
Осиромашеном народу остају горки вицеви и анегдоте, попут оне о контроли у градском 
превозу. Нажалост, тешко да ће за дужи временски период бити другачије. 
 
Слободан ИКОНИЋ 

Лепа вест: Једнократна помоћ пензионерима стиже 4. новембра 
Танјуг  
 
Једнократну помоћ од по 5.000 динара сви пензионери добиће 4. новембра 
Једнократну помоћ од по 5.000 динара сви пензионери добиће 4. новембра, потврђено је РТС-
у. 
 
Измене закона којима се уводи "швајцарска формула" за раст пензија, стигле су у Скупштину 
Србије, а ускоро ће се знати и тачан износ повишице. 
 
Док око једнократне исплате 5.000 динара нема дилеме, пензионери о "швајцарској формули" 
не знају много. 
 
Према предлогу закона, пензије ће се усклађивати једном годишње, сваког 1. јануара, на то ће 
пођеднако утицати дванаестомесечно кретање инфлације и просечне зараде. 
 
Иако је Завод за статистику објавио појединачне податке, запело је око коначне цифре 
повишице, у питању су децимале. 
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"Ми чекамо одговор од њих, јер смо њима послали на тумачење, с обзиром на то да се узима 
период од јула 2018. до 30. јуна 2019. као параметар за ово повећање", каже министар за рад 
борацка и социјална питања Зоран Ђордевић. 
 
Од разлике у децимали, кажу, важније је да повецање не нарушава макроекономску 
стабилност. 
 
"То повећање од 5,3 или 5,4 одсто је укључено у један оквир договора, аранжмана са ММФ-ом, 
да маса пензија не пређе неких 11 посто бруто дамаћег производа", истиче директор 
Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић. 
 
 
У сваком случају, просечна пензија која је сада 26.343 динара требало би да буде већа за око 
1.500 динара, а највише пензије и преко 7.000 динара. 
 
"Пензија је 2010. године била 193 евра, а од 1. јануара ће бити 240 евра. У последње три године 
смо исплаћивали помоц пензионерима на крају године и са том подршком настављамо и ове 
године", рекао је министар Ђордевић. 
 
Од прошле године до новембра ове, уредбом је предвиђена исплата додатка уз пензије до 
34.000 динара, који не улази у основицу. Надлежни најављују да ће се са тим исплатама 
наставити. 
 
 

Како лекције из Швајцарске о дуалном образовању могу да помогну младима 
у Србији 
С. Б.  
 
Дуално образовање требало би да реши проблеме тржишта рада. Уз праксу у 900 
компанија се образује 6.100 средњошколаца 
ДИГИТАЛНА трансформација из дана у дан пред тржиште рада ставља нове захтеве на које 
образовни систем не може да одговори. Ове изазове би нешто лакше могао да савлада дуални 
систем образовања, који се већ три године спроводи и у Србији. Уз праксу у некој од скоро 900 
компанија данас се образује 6.100 средњошколаца, а оним законом омогућава се и студирање 
уз праксу код послодаваца. 
 
Конференцијом Швајцарско-српске трговинске коморе у петак је затворена Недеље дуалног 
образовања у Србији. 
- Компаније које су се укључиле у програм показале су друштвену одговорност јер су отвориле 
врата ђацима - истакла је Габријела Грујић, помоћник министра просвете. - Оне то не раде да 
би обезбедиле радну снагу, него су показале одговорност и примиле и више ученика. Увођењем 
дуалног образовања у студије, имаћемо много већи фонд сати, до 80 одсто у компанији. Кроз 
овај закон смо одговорили на изазов. Удружили смо два система. Ово је век у ком су знање и 
вештине изједначени. 
Дуални систем образовања у Швајцарској, која нам је један од узора, доказао се као рецепт за 
унапређење тржишта рада. 
- Ми смо у Швајцарској веровали да сви треба да заврше факултет, али су подаци показали да 
половина запослених у малим и средњим предузећима има средње стручно образовање - 
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истакла је Урсула Ренолд, стручњак за дуално образовање у Швајцарској. - Свега је десет одсто 
универзитетски образованих. Швајцарска индустрија зависи од професионалаца. 
НИСУ ЈЕФТИНА СНАГА 
ВАЖНО је да послодавци имају користи од учествовања у дуалном образовању, али то никако 
не сме да буде искоришћавање ђака. 
- Практиканти нису слабо плаћени радници - поручује Урсула Ренолд. - Они су студенти који 
стичу зараду. Они нису јефтина радна снага. То је важно схватити. 

 
 
 

 
 
 

"Домаће инвестиције да буду покретач привреде" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  
 
 
Београд -- "Унија послодаваца Србије важан је партнер Владе Србије, заједно са синдикатима", 
рекла је министарка Зорана Михајловић на скупштини те организације. 
 
Унија послодаваца Србије обележила је 25 година рада и том приликом позвала чланице да 
дају своје предлоге и иницијативе за побољшање услова пословања. 
"Тема коју сте одабрали за вашу скупштину, тема задржавања људи, говори да много више од 
неких других институција мислите о томе где ћемо бити за 10, 20 или више година. То је 
питање којим сви треба са се бавимо и на које још немамо прави одговор и прави план. Ово 
питање видим и у области коју водим, где крећемо у нови циклус инвестиција и где смо такође 
у критичном периоду за останак људи у Србији", рекла је Михајловићева, обраћајући се на 
Скупштини Уније послодаваца Србије, која ове године обележава 25 година постојања. 
Она је рекла да задатак владе није да се бави бизнисом, него да створи најбоље могуће услове 
за пословање. 
"Свако у влади има свој део посла, мој део је да градимо путеве и пруге, да обезбедим да Србија 
буде регионално повезана и са добрим условима пословања, што је важно за читаву привреду и 
за домаће и стране инвеститоре. Верујем да и у реалном животу и свакодневном пословању 
примећујете да се ствари у овим областима поправљају", рекла је Михајловићева. 
Она је позвала Унију послодавца и њене чланове да искористе све што држава ради и 
чињеницу да је Министарство грађевинарства отворено за све иницијативе које долазе од 
привреде. 
"Тренутно се глас неких других организација више чује, али сам сигурна да постоји значајан 
простор да више радимо заједно, као партнери. Ако ви имате успеха у ономе што радите, то је 
добро и за државу, јер домаће инвестиције треба да буду покретач привреде", навела је она. 
"Потпредседници владе уручена је и захвалница Уније послодаваца Србије за побољшање 
пословног амбијента у Републици Србији", наводи се о саопштењу Министарства. 
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Држави 211 милиона од пореза и доприноса за око 25.600 сезонаца 
 
У пољопривреди порасле цене радне снаге, са некадашњих 1.200 динара на садашњих 2.500 
динара 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Откако функционише електронски систем за пријаву сезонских радника у пољопривреди кроз 
онлајн платформу за поједностављену регистрацију радника, у Србији су 294 послодавца 
пријавила Пореској управи 25.606 сезонских радника ангажованих у пољопривреди. За 
непуних 10 месеци држава је од тога остварила приход од 211 милиона динара. Како је 
министар пољопривреде Бранислав Недимовић истакао на Другом регионалном округлом 
столу о запошљавању сезонских радника, све су то само почетни кораци ка увођењу е-аграра, 
комплетне електронске управе у пољопривреди. 
– Сада имате ситуацију да за 303 динара можете да добијете доприносе за ПИО и здравствено 
осигурање за случај повреде на раду. Није то мала ствар. Израчунајте само колико би то у 
редовним околностима коштало да немамо Закон о поједностављеном радном ангажовању на 
сезонским пословима – подсетио је Недимовић, осврћући се на недавни случај једне фирме 
која се бави прерадом краставаца за немачку компанију „Мамингер”. – Било им је било 
потребно 400 радника, које нису могли да пронађу на тржишту Србије. Зато су морали да 
ангажују 150 странаца, што је било у складу са новим законом – додао је Недимовић и подсетио 
да је у пољопривреди порасла цена радне снаге, са 1.200 или 1.300 динара, колика је било пре 
неколико година, на данашњих 2.500 динара. 
НАЛЕД и Немачка развојна агенција ГИЗ предали су јуче софтвер за електронску регистрацију 
сезонских радника у пољопривреди Пореској управи Србије у трајно власништво и тако 
свечано обележили успешан завршетак пројекта „Повећање прилика за запошљавање 
сезонских радника”. У току две године, ГИЗ и НАЛЕД подржали су ресорне институције у 
креирању и доношењу Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним делатностима и развили веб-портал и мобилну апликацију за 
ефикаснију пријаву, што је резултирало повећањем броја регистрованих сезонских радника од 
чак 600 одсто у односу на 2017. годину. 
Овај систем биће проширен и на друге делатности где постоји знатан број неформално 
ангажованих радника, као што су кућни послови, попут чишћења или чувања деце 
У изради закона који је сезонцима омогућио право на стаж и здравствено осигурање у случају 
повреде на раду, као и задржавање права на социјална давања и накнаду у случају 
незапослености, учествовали су Министарство рада, Министарство пољопривреде, Пореска 
управа, ЦРОСО, Национална служба за запошљавање, Фонд ПИО, РФЗО... 
– Проблем неформалног запошљавања радника на сезонским пословима почео је да се решава 
2014. у оквиру Националне стратегије за сузбијање сиве економије. До почетка примене 
апликације за пријављивање било је евидентирано 3.500 радника, а пројекције НАЛЕД-а су 
биле да се за пет година достигне циљ од 33.000 пријављених. Ипак, већ сада је пријављено око 
25.600 радника – подсетила је Виолета Јовановић, извршна директорка НАЛЕД-а. 
НАЛЕД предлаже да се овај систем прошири и на друге делатности где постоји значајан број 
неформално ангажованих радника, као што су кућни послови, попут чишћења или чувања 
деце. Јовановићева је подсетила да се на такву меру Влада Србије обавезала кроз Национални 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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програм за сузбијање сиве економије, уз опаску да би било важно да се исти систем примени и 
на сезонце у грађевинарству и туризму. 
Само девет месеци од увођења електронске регистрације могу се видети ефекти ове реформе, 
јер, како је додала Драгана Марковић, директорка Пореске управе, пријава радника доприноси 
смањењу сиве економије и рада на црно, повећању прихода државе, смањењу бирократије и 
увођењу дигитализације. 
– У периоду од почетка примене закона повећана је наплата прихода. За првих девет месеци 
267 послодаваца уплатило је 180 милиона динара, а то је тек почетак – казала је Марковићева и 
подсетила да је Пореска управа успела да дигитализује све пореске пријаве, а од почетка 
примене електронских сервиса у Пореску управу досад је примљен 31 милион електронских 
пријава, уместо исто толико папирних образаца. 
Резултати за првих девет и по месеци 
* 294 послодавца (више од 80 физичких лица) 
* 25.606 пријављених радника 
* 700.000 радних дана ангажовања 
* 211.000.000 динара за порезе и доприносе 
 
 

 
Просечна нето зарада у августу 54.115 динара 
 
У августу ове године просечна нето зарада износила је 54.115 динара, а са порезима и 
доприносима (бруто) 74.768 динара, саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 
1Пише: Бета25. октобра 2019. 13.31 
     
Фото: Станислав Милојковић 
Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2019. године, у односу на исти период прошле 
године, износио је 9,7 одсто номинално, односно 7,4 одсто реално. 
Истовремено, нето зараде су порасле за 9,9 одсто номинално и за 7,6 одсто реално. 
У поређењу са августом прошле године, просечна бруто зарада у истом месецу ове године 
номинално је већа за 8,6 одсто, а реално за 7,2 одсто, док је просечна нето зарада номинално 
већа за 8,7 одсто, односно за 7,3 одсто реално. 
Медијална нето зарада за август 2019. године износила је 41.927 динара, што значи да је 50 
одсто запослених остварило зараду до тог износа. 
 

Радник погинуо на градилишту у Суботици 
 
Пише: Бета 

 
 
 На градилишту у насељу Прозивка у Суботици један радник данас је погинуо, а двојица су 
тешко повређена, јавио је РТС. 
     
Према првим информацијама несрећа се догодила када су радници пали кроз окно током 
монтаже лифта. 
На лицу места погинуо је један радник док су двојица са тешким повредама превезена у 
суботичку болницу. 



11 

 

Према незваничним информацијама радници нису Суботичани. 
Поред полиције на месту несреће је заменик тужиоца Основног тужилаштва у Суботици. 
несреца, полиција, СрбијаБеоград 
 
 

 
 
 

Послодавци и синдикати да иницирају измене закона 
 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Влада, послодавци и синдикати треба још боље да сарадују и имају јаче партнерске 
односе, поручила је данас потпредседница владе и министарка грађевине Зорана Михајловић 
на скупштини Уније послодаваца Србије која је обележила 25 година рада и позвала и 
послодавце и синдикате да буду активнији у покретању иницијатива за измену закона. 
Председник УПС-а Милош Ненезић је поводом јубилеја доделио захвалницу министарки 
Михајловић као признање за побољшање привредног амбијента у Србији. 
"Влада, послодавци и синдикати треба да имају још јаче односе, јер од тога зависи основна тема 
данашње конференција - ''Конкурентност и запошљавање у циљу ефикасности употребе 
људских ресурса и спречавања њиховог одласка у иностранство'', а то је како да задржимо људе 
да остану у Србији", поручила је Михајловић. 
Како је рекла, задатак Владе Србије је да створи услове за добро пословање, не да се бави 
бизнисом и управо ради на стварању бољих услова за привреду, што је потврдила Дуинг бизнис 
листа Светске банке. 
"Морамо да поправимо нашу позицију у области оснивања предузећа, као и у добијању 
кредита. Кад је реч о издавању грађевинских дозвола и локацијских услова, ту смо на деветом 
месту у свету. Србија треба да има достојене услове и на томе радимо", рекла је Михајловић. 
Она је навела да је Србија раније била на зачељу сваке колоне и међу последњима на свакој 
листи. 

 
Факултетска диплома не обезбеђује посао 
Извор: Дневник.рс 
     
Статистички подаци Националне службе за запошљавање о незапослености у Србији прошлог 
месеца показују да се тренд потражње радника с нижим степеном стручне спреме наставља и 
да за њима постоји знатно већа потреба него за високообразованим профилима. 
 
Наиме, током прошлог месеца послодавци су од НСЗ-а тражили  већином раднике с првим, 
другим, трећим и четвртим степеном стручне спреме. Тако је, показују подаци, тражен 801 
радник без занимања и стручне спреме. С истом квалификацијом тражено је 190 манипуланта 
у производњи каблова и проводника и 131 чистач просторија. С другим степеном стручне 
спреме прошлог месеца тражено је 142 помоћних грађевинских радника, 90 пакера, 74 шивача 
текстила, 48 кувара. У септембру су послодавци од НСЗ-а тражили 335 продаваца с трећим 
степеном стручне спреме или КВ радника, затим 123 магационера, 87 заваривача, 73 бравара, 
66 тесара, 49 електрозаваривача. 

https://www.danas.rs/tag/nesreca/
https://www.danas.rs/tag/policija/
https://www.danas.rs/tag/srbija/
https://www.danas.rs/tag/srbija/
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Од НСЗ-а у септембру је тражено 617 грађевинских техничара са средњим степеном стручне 
спреме, као и 117 медицинских сестара, 74 администативна техничара, 65 економска техничара, 
52 кувара, 48 конобара... За разлику од потражње великог броја радника с вишим степеном 
стручне спреме или без ње, прошлог месеца тражени су само по један еколог, инжењер 
машинства, струковни економиста, струковни инжењер саобраћаја, учитељ ... Или, само један 
пољопривредни инжењер за произовдњу биља. 

 
Потребни инжењери грађевинци 
Прошлог месеца је у категорији високе стручне спреме највише тражено дипломираних 
грађевинских инжењера – 137, затим 64 мастер грађевинских инжењера, 51 дипломирани 
економиста, 12 доктора медицине, десет професора математике... 
С другим степеном високе стручне спреме прошлог месеца од НСЗ-а тражен је по један 
магистар техничких наука за електронику, магистар техничких наука за електротехнику, 
специјалиста физијатрије развојног доба и специјалиста офталмологије, као и један 
организатор пољопривредно-прехрамбеног пословног система, за који је тражен докторат. 

 
Према недавно објављеној анализи сајта „послови.инфостуд”, ове године највише огласа 
објављено је за послове у трговини и продаји, ИТ, машинству, администрацији и 
електротехници. Подаци тог сајта показују да је на тржишту послова који је не захтевају висок 
степен стручне спреме најтеже доћи до кадрова из области неге и лепоте – фризер и 
козметичар, у угоститељству – кувар, месар, пекар, грађевинарству – армирач, зидар и 
машинству – ауто-лимар, металоглодач, столар... 
Када је реч о стручној спреми коју послодавци траже огласима који се објављују на том сајту, 
потражња је иста као и од НСЗ-а: и даље је траженија средња стручна спрема или нижа од ње, а 
потражња за високом знатно је мања. Подаци с тог сајта показују да је од почетка године више 
од половине послодаваца тражило раднике са средњом стручном спремом, а с друге стране, за 
свега 11 одсто послова био је неопходан завршен факултет или мастер, а за 35 одсто висока 
школа. Тако су, како је навео тај сајт, у потрази за пословом у већој мери били кандидати са 
завршеном вишом школом, факултетом и мастером, него они са средњом стручном спремом, 
па није било ретко да су факултетлије пристајале да раде и са завршеном средњом школом 
само да би добиле радно место. 
Љ. Малешевић 
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Пашалић: Егзистенцијална сигурност новинара предуслов за медијске 
слободе 
 
 
АУТОР:ФоНет 
Извор: Н1 
Егзистенцијална сигурност новинара предуслов је за медијске слободе, оценио је 
на Сајму медија заштитник грађана Зоран Пашалић. Он је на трибини "Како до 
одговорних медија и новинара којима верујемо" коју је организовао Синдикат 
новинара Србије истакао да би адекватне плате и уговори о раду позитивно 
утицали на слободу и професионалност медија. 
"Уговори који не подразумевају искључиво кратке рокове, већ запошљавање за стално, утицали 
би на ослобађање од сваке врсте притиска", истакао је Пашалић и додао да сваки притисак и 
дискридетицаја новинара треба да се јавно изнесу и изложе суду јавности. 
Омбудсман је поручио да је суштина информације да буде правовремена и тачна, као и да 
новинар не може да има афинитет према појави, догађају или особи о којој извештава и да не 
сме да буде ни анимизитета, али ни равнодушности. 
Државни секретар у Министарству културе и информисања Александар Гајовић указао је на 
постојање лажних вести "на унутрашњем и спољашњем плану". 
"Против тога се треба борити", сматра Гајовић и додаје да су лажне вести те које нарушавају 
кредибилитет новинарства. 
"Поверење ће се вратити оног тренутка када почнемо да се бавимо истином", сматра Гајовић. 
На оне које објављују вести Гајовић је апеловао да буду свесни одговорности због начина на 
који ту вест пласирају и на утицај који она може да има. 
Истакао је и да је кључ у јединству и заједништву новинара и оценио да би то обезбедило и 
бољу позицију професији. 
Директор новинске агенције Бета Радомир Диклић констатовао је да се медији данас баве 
објашњавањем "тога шта неко треба да мисли", а не информисањем. 
"То није добро, то је потцењивачки", сматра Диклић. 
Он је оценио да се у новинарству не треба приклањати ниједној политичкој опцији, ни власти, 
јер, како је рекао, поставља се питање шта када та власт оде. 
"Када си свој и објективан, онда си од тога заштићен", закључио је Диклић. 
 
 
     
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-

