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Градилишта најопаснија радна места у Србији 
 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА - Ј. ЛЕМАЈИЋ  
 
Несрећа у Суботици још једном покренула питање безбедности грађевинских 
радника и заштите на раду 
САМО дан по доласку у Суботицу и ангажовања на пословима монтаже лифтова 33-годишњи 
Ђорђе П. из Крагујевца је погинуо, а двојица његове браће од стричева су повређена. Несрећа у 
суботичком насељу Прозивка још једна је у низу оних које су се догодиле на градилиштима и 
које потврђују црну статистику да највећи број запослених страда управо на грађевини. 
 
Младић је настрадао када се лифт откачио са петог спрата. Двојица његових рођака и колега су 
такође повређени, али нису животно угрожени, један има повреду главе и синусне кости, а 
други прелом рамена. Радници су у Суботицу дошли преко подизвођача из Баточине, којег је 
ангажовала фирма "Восток". У фирми тврде да су сви били квалификовани радници и да су 
имали заштитну опрему у тренутку несреће. 
 
Стручњаци тврде да су градилишта последњих година постала најопаснија радна места у 
Србији, а подаци говоре да су од почетка године инспектори рада 34 пута изашли на терен због 
смртних и тешких повреда на раду, а да је половина била у грађевинарству. 
У Грађевинској комори Србије упозоравају да радник осим основне обуке за своју специјалност 
мора да се држи и прописа заштите на раду, једино на тај начин постају способни за рад на 
градилишту. Они истичу да на висини не може да ради нико ко није ишао на лекарски преглед. 
На крову и на фасади мора да има појас да се веже, док скела на којој се ради мора да има 
ограду. Све су ово законом прописани услови који се морају поштовати. 
 
Највећи проблем је, међутим, то што пропусти углавном пролазе некажњено. Инспекције 
констатују да је дошло до кршења закона и кад се поднесу пријаве, њихово процесуирање траје 
годинама или до њега уопште не дође. Страни закони прописују да они који крше закон о 
заштити на раду морају бити озбиљно кажњени, а одштете су милионске. 
- Тражили смо на радном телу Социјално-економског савета увођење Одбора за безбедност и 
заштиту на раду у свакој фирми, али то није прошло - каже Саша Торлаковић, председник 
Самосталног синдиката грађевинарства. 
 
МАЛЕ ЗАРАДЕ 
У СРБИЈИ зарада на грађевини износи око 360 евра, а ради се 10 или 12 сати дневно. Обичан 
радник може да заради 20 евра дневно, док се мајстори попут тесара плаћају 90, а армирачи 80 
евра. Међутим, ни за толике дневнице таквих мајстора на тржишту нема, па се углавном 
ангажују пензионери. С друге стране, мајстори у земљама ЕУ зараде 15 евра на сат. 
 
ЗАПЕЧАЋЕНО 
У ОСНОВНОМ јавном тужилаштву у Суботици кажу да лифт на чијој монтажи је погинуо 
Ђорђе П. највероватније није био довољно обезбеђен и са петог спрата се откачио и пао. 
- Док се истрага не заврши, градилиште ће бити запечаћено - кажу у Тужилаштву. 
Тело погинулог радника је послато на обдукцију у новосадски Институт за судску медицину. 
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Просветари ступају у штрајк, одређен и дан када сат времена неће бити часова 
 
Новости Онлине  
 
Просветари захтевају предузимање мера против насиља у школама, укључујући и 
промену законске регулативе 
 
СВИ чланови Уније синдиката просветних радника Србије ступиће у штрајк упозорења 8. 
новембра, најавила је ова организација. 
 
Часови ће тог дана бити обустављени од 12 до 13 часова. 
 
Просветари захтевају предузимање мера против насиља у школама, укључујући и промену 
законске регулативе. 
 
Овај захтев износи се након што је у суботу испливала прича о бруталном вршњачком насиљу у 
Основној школи "Петар Петровић Његош". 
 
“Новости” су тада објавиле разговор са Иваном Поповић, мајком Луке (12), кога су, како каже, 
“другари” хтели да баце са трећег спрата школе. 
 
 

Чадеж: Српским привредницима отворена врата слободних зона Дубаија 
 
Танјуг  
 
Компаније из УАЕ Србију виде као свој пословни центар у Југоисточној Европи и 
заинтересоване су за улагања у српску економију 
Председник Привредне коморе Србије, само два месеца након отварања Канцеларије ПКС у 
Дубаију, потписао Споразум  са Саветом слободних зона овог емирата којим се привредницима 
из Србије отварају нова врата за пословање не само на тржишту Уједињених Арапских 
Емирата, већ и других земаља Залива, Африке и Индије. 
 
Истовремено, компаније из УАЕ Србију виде као свој пословни центар у Југоисточној Европи, 
заинтересоване су за улагања у српску економију и велика делегација привредника и 
представника слободних зона Дубаија у Београд ће допутовати у априлу наредне године, како 
би са овдашњим компанијама разговарала о конкретним пословним аранжманима. 
„Документом који је данас потписан са Џумом Ал Матрушијем, првим човеком Стратешког 
комитета Савета слободних зона Дубаија, Привредна комора Србије нашим привредницима 
обезбеђује повлашћене услове за пословање у 11 слободних зона Дубаија које окупља овај 
Савет. То подразумева убрзане процедуре за отварање компанија, прибављање дозвола, 
царинске и инспекцијске документације, као и могућност анализе тржишта, финансирања 
пројеката и проналажење адекватних партнера за њихову реализацију. Уласком у слободне 
зоне Дубаија, о чему већ преговарају прве наше компаније, српској привреди отвара се 
могућност изласка и на друга тржишта региона, Африке и Индије", изјавио је Марко Чадеж, 
председник Привредне коморе Србије. 
Дводневну посету Емиратима, током које ће сутра потписати и Споразум са Абу Даби Портс, 
компанијом која се бави управљањем развојем и комерцијализацијом лука и слободних зона у 
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Абу Дабију, Чадеж је почео разговором са Хамадом Мубараком Буамимом, председником 
Привредне коморе Дубаија, која је и подржала отварање Канцеларије ПКС у просторијама ове 
коморе. 
„Србија је за нас пословни центар Југоисточне Европе", нагласио је Хамад Мубарак Буамим и 
најавио да ће лично предводити велику привредну делегацију Дубајиа, која ће у априлу 
наредне године допутовати у Србију. 
 
Могућности за већу трговинску и инвестициону сарадњу и заједничке пројекте постоје у готово 
свим областима пословања од агробизниса, преко енергетике и екологије, одбрамбене и авио 
индустрије, грађевинарства, саобраћаја, туризма и здравства до информационих технологија. 
Привредне коморе Србије и Дубаија, заједничким активностима и умрежавањем привредника, 
допринеће да се тај потенцијал, што пре и што боље, у обостраном интересу пословних 
заједница, реализује, оценили су председници две коморе. 
Председник Привредне Коморе Србије данас је у Дубаију посетио и једну од највећих 
слободних зона у Емиратима Дубаи Соутх и са руководством зоне разговарао о конкретним 
могућностима за пословање компанија из Србије. 
Дубаи Соутх је иначе велики пројекат који је покренула тамошња влада са намером да подржи 
отварање компанија, како мултинационалних корпорација, тако и малих и средњих предузећа 
из свих сегмената пословања и креира чак 500.000 радних места. Ова слободна зона, у којој 
послује више од 5.000 компанија, биће домаћин Светске изложбе Wорлд Еxпо 2020 чија је тема 
дигитализација и на којој ће се српска привреда представити на великом националном штанду. 
 
 
 

 
 

Код предузетника 56.675 радника 
     
По подацима Агенције за привредне регистре у недавно објављеној публикацији о економским 
целинама у Србији у 2018.години, у нашој земљи лане је пословало 18.473 предузетника који су 
водили пословне књиге. 
 
Од тог броја АПР је обрадио податке за 18.407 преузетника, који су запошљавали 56.675 
радника. Број запослених код предузетника лане био је за 5.129 већи него у 2017.години. 
Највећи број предузетника, секторски посматрано, лане је пословао у трговини на велико и 
мало – 6.693 и прерађивачкој индустрији – 3.228 , што укупно чини преко половине свих 
предузетника. Уједно, та два сектора су и запошљавала највише радника па је тако у трговини 
било 16.722 запослена, а у прерађивачкој индустрији је на радно место код предузетника 
одлазило 18.439 запослених. 
У анализи АПР-а наводи се да су предузетници у Србији лане увећали обим пословних 
активности, што се огледа кроз раст укупних прихода али и укупних расхода. Тако су приходи 
порасли за 6,8 одсто, а расходи за 6,3 одсто. Највећи удео - чак 97,7 одсто укупних прихода 
предузетника лане су чинили приходи из пословних активности, у склопу којих доминирају 
приходи од продаје робе и продаје производа и услуга . Те две категорије пословних прихода 
предузетника увећане су за 3,1 одсто односно 12,2 одсто. 
Лане је 14.495 предузетника пословало позитивно, док је негативно пословало њих 3.248. Без 
нето резултата пословала су 664 предузетника. 
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Поред предузетника из сектора трговине и прерађивачке индустрије, висок позитиван резултат 
пословања бележе и предузетници из сектора стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности . Они су били лане профитабилнији за 8,4 одсто него у 2017.години. 
Љ. М. 
 

Закон о штрајку: Минимум процеса рада утврђиваће колективни 
уговор 
 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Минимум процеса рада у будуће би, уместо послодаваца, требало да утврђује 
колективни уговор, предвиђено је Нацртом измена Закона о штрајку. 
 
Начелница Одељења за социјални дијалог у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Драгана Краљ каже да се на новом нацрту измена Закона о штрајку радило 
две године, и да је то пример закона где сви имају различито гледиште како то питање треба 
уредити. 
"На крају се дошло је до заједничког решења, бар у мери да унапредимо садашњи закон", рекла 
је Краљ на округлом столу на тему "Синдикат у приватном сектору", у организацији Гранског 
синдиката Индустрије, енергетике и рударства "Независност" и Уједињеног гранског синдиката 
"Независност", коме су присуствовали и представници послодаваца. 
Навела је да би на првом месту минимим процеса рада требало да утврђује колективни уговор, 
а у томе је, додаје, веома битан допринос синдиката и да се саслуша и мишљење сидниката 
приликом утврђивања минимума процеса рада. 
Каже да су у припреми измене Закон о Социјално-економском савету и да је министар Зопран 
Ђорђевић у јулу, на инцијативу синдиката и Уније послодаваца Србије, донео решење о 
формирању радне групе за измену закону, која ће данас одржати први састанак. 
Подсетила је да су прошле године у јулу усвојене измене Закона о мирном решавању радних 
спорова, и навела да се на у том пропису радило заједнички са представницима синдиката и 
УПС. 
"Мислим да смо дошли до једног доброг законодавног решења", рекла је Краљ и додала да се 
сада, на пример, може покренути више поступака који се тичу синдикалног организовања, 
утвђивања репрезентативности синдиката или чак закључивања колективног уговора. 
Навела је да тако сада омогућено и да миритељ буде укључен у сам поступак колективног 
преговарања синдиката са послодавцима. 
Маја Илић из Инспектората за рад рекла је да се годишње обави између 7.000 и 10.000 
инспекцијских надзора на захтев радника из области радних односа, а између 600 и 700 у вези 
са захтевим о безбедности на раду. 
Навела је да то показује да радници нису застрашени, те додала да су предмет инспекцијског 
надзора и страни послодавци. 
На округлом столу је речено да је истраживање Центра за синдикализам показало да осам 
одсто свих запослених каже да верују да се у Србији поштује радно право, да више од две 
трећине запослених у Србији сматра да држава штити интерес послодаваца, док 79 одсто 
запослених ћути и трпи због кршења својих права, јер се боји да не изгуби посао. 
Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић каже да се тај синдиката залаже за концепт 
достојанственг рада, ангажовање по уговору под унапред познатим условима, безбедност на 
раду, и пристојно плаћен посао са зарадом која је редовна. 



7 

 

"Не видим ништа од овога што не би одговарало и послодавцима", рекао је Стојиљковић и 
навео да синдикална критика мора бити оријентисана, тачна и да се чува глобалних процена да 
ништа не ваља, а да држава има обавезу да прихвати критику сидиката. 
Момир Николић, генерални директор производно-пословне целине Фресениус медицал царе, 
каже да је више од 20 година у приватном бизнису и да није осетио да га држава као 
послодавца више штити, а да са државом има коректну сарадњу. 
Као послодавцу му је, како је испричао, некада теже да ради тамо где нема синдиката. 
"Радим за мултинационалне компаније које познају права радника", рекао је Николић и навео 
да су састанци са синдикатима редовни. 
 

За 350.000 радника на минималцу коверта дебља око 3.000 динара 
     
Запосленима у Србији који раде за минималац, а процењује се да их је више од 350.000, од 
почетка следеће године зарада ће у просеку бити виша за око 3.000 динара. 
 
За тај износ ће бити дебље њихове месечне коверте, а у односу на сада важећи минималац онај 
који ће се исплаћивати од наредне године биће виши за око 11 одсто јер ће се обрачунавати 
минимална сатница од 172,54 динара, уместо 157,3 динара, колико сада износи.  
Ово повећање минималне зараде ниже је од онога што су захтевали синдикати, а за мрву више 
од процента на који су били спремни послодавци, а одлуку о повећању минималца за наредну 
годину донела је Влада Србије. Наиме, захтев синдиката био је да се минимална зарада повећа 
између 15 и 20 одсто, како би за наредне три године био достигнут износ минималне зараде 
који би могао да покрије трошкове минималне потрошачке корпе. Будући да тај захтев није 
прихваћен, трошкове минималне потрошачке корпе, за коју је, рецимо, у јулу било потребно 
готово 37.000 динара, неће бити  могуће покрити минималном зарадом која ће бити 
исплаћивана од наредне године. Уз претпоставку да се трошкови минималане потрошачке 
корпе следеће године неће увећати у односу на садашње, за покривање ове корпе онима који 
раде за минималац недостајаће око 7.000 динара, када се мери просечним минималацем, док 
ће у односу на најнижи минималац за покривање тих трошкова недостајати готово 10.000 
динара.   
Дакле, уз повећање минималне зараде које ће уследити од наредне године коверте запослених 
који раде за минималац ће осам месеци бити изнад 30.000 динара, док ће четири пута током 
године бити исплаћен износ нижи од тог, а то је значајна промена у односу на садашњу 
минималну зараду. Наиме, овогодишњи минималац ниједном није прешао износ од 30.000 
динара, односно ни једном минималац није пребацио износ од 29.000 динара. То је и разлог 
што се висина овогодишњег просечног минималца зауставила на 27.022 динара, док ће, у 
просеку, минимална зарада следеће године бити 30.022 динара. 
 
За деценију минимална сатница 60 динара виша 
Минимална зарада у Србији је за протеклих 10 година повећавана неколико пута, а садашња 
минимална сатница је у односу на ону од пре деценију виша за око 60 динара. Наиме, у првој 
половини 2010. године минималац се обрачунавао уз висину минималне сатнице од 95 динара, 
док је у другој половини године она била 102 динара, па је на крају те године највиши 
минималац био 18.768 динара, а најнижи 15.200 динара. Десет година касније коверта у које се 
спуштају највиши и најнижи минималац дебља је за око 10.000 динара. 
 
Висина минималне зараде није иста сваког месеца јер зависи од броја радних сати. Најмање 
новца ће наредне године они који раде за минималац зарадити у фебруару у којем има 160 
радних сати - 27.606 динара, а највише у месецима када се ради 184 сата - јануар, јули и 
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децембар - 31.747 динара. У марту, априлу, јуну, септембру и октобру, у којима има 176 радних 
сати, минималац ће бити 30.367 динара, док ће минимална зарада у месецима у којим има 168 
сати - мај, август и новембар износити 28.986 динара. 
То значи да ће од наредне године висина минималне зараде у месецима у којима се ради 168 
сати бити за неколико стотина динара виша од овогодшњег највишег минималца, док ће 
најнижи минимлац бити нешто виши од оног који је ове године исплаћиван у месецима у 
којима има 176 сати.  Наиме, ове године најнижи минималац износи 24.848 динара, а највиши 
је 28.575 динара, док је у месецима у којима има 176, односно 168 сати минималац 27.332 и 
26.090 динара. 
Д. Млађеновић 
 
 

 
 

 
ДОСИЈЕ: ЛИЦЕ СИРОМАШТВА У 21. ВЕКУ 
Борбом против неједнакости до смањења сиромаштва 
 
Аутор: Драган Вукотић 

 
 
По питању неједнакости дохотка јаз је међу грађанима Србије већи него што је случај у свим 
државама чланицама ЕУ, као и у земљама кандидатима, осим Турске 
Глобална медијска иницијатива Уједињених нација за циљеве одрживог развоја (ЦОР), чија је 
„Политика” једина чланица у овом делу Европе, за овај месец пажњу јавности покушава да 
скрене на циљеве одрживог развоја број 1 и 2 – Свет без сиромаштва и Свет без глади. Када је 
реч о деловима популације у Србији који су изложени овим (углавном међусобно повезаним) 
проблемима важно је посебно истаћи изазове са којима се суочавају најосетљивије друштвене 
групе. Ситуацију додатно компликује чињеница да се неретко дешава да се на једној социјалној 
групи прелама више различитих фактора ризика, те ће у том светлу овом приликом бити 
посебно речи о изазовима које сиромаштво представља за децу, старије и, као посебно 
осетљиву групу, жене са села. 
 
Можете ли да живите са 16.615 динара месечно? Од одговора на ово питање као и од евентуалне 
приближности ваших месечних примања (за једночлано домаћинство) овом износу зависиће 
колико сте близу такозваном прагу ризика од сиромаштва. До ове рачунице је по међународно 
признатој анкети о приходима и условима живота (Тхе Сурвеy он Инцоме анд Ливинг 
Цондитионс – СИЛЦ) дошао Републички завод за статистику. 
У пре неколико дана објављеним резултатима истраживања наводи се да је стопа ризика од 
сиромаштва (ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду) у прошлој 
години износила 24,3 одсто и да је била за 1,4 процента нижа у односу на 2017. Премда 
наведени подаци указују на смањење стопе ризика од сиромаштва у Србији, ипак забрињавају 
подаци према којима у земљи постоји и око пола милиона грађана који и даље живе у 
апсолутном сиромаштву. За разлику од „прага ризика од сиромаштва”, линија апсолутног 
сиромаштва је још нижа и за 2018. годину је износила 12.286 динара по потрошачкој јединици, 
показују подаци Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/881/Dragan-Vukotic
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Нарочит проблем који је у директној вези са стопом сиромаштва неке нације представља 
неједнакост у дохотку међу њеним становништвом. Иако је глобални тренд протеклих деценија 
да неједнакост расте како унутар самих земаља, тако и између њих, ова појава је у Србији ипак 
изузетно висока у односу и на земље Европске уније, али и на суседство. Како се наводи у 
„Студији о хуманом развоју” Програма за развој Уједињених нација (УНДП) у Србији „са Џини 
коефицијентом од 38,6, Србија бележи највише вредности у поређењу са свим државама 
чланицама и државама кандидатима ЕУ, осим Турске”. Даље се истиче како је међу земљама 
ЕУ Џини коефицијент само у Бугарској и Литванији виши од 35, док просек у земљама 
Европске уније износи 30,8. 
Џини коефицијент, иначе, мера је неједнакости прихода, то јест расподеле богатства. Његове 
вредности крећу се између нуле и јединице. Кад је низак, представља једнаку расподелу 
прихода или богатства, а кад је висок – неједнаку расподелу. 
Статистика је још суморнија када се анализира однос удела најбогатијих десет одсто 
становништва у бруто националном дохотку и удела најсиромашнијих 40 процената 
(такозвани Палма однос). Како се истиче у студији УНДП, и овде Србија бележи највишу 
вредност у поређењу са свим државама чланицама ЕУ, али и у поређењу са неким земљама у 
суседству, као на пример са Северном Македонијом. 
Када се статистички подаци пресликају на свакодневицу, сиромаштву су у изложене и иначе 
најосетљивије друштвене групе. Како истичу у агенцијама Тима УН у Србији, ситуација постаје 
нарочито забрињавајућа када се на једној друштвеној групи „преломи” неколико различитих 
фактора ризика. Такава је ситуација рецимо у случају жена са села, које постају додатно 
материјално угрожене, када зађу у старију животну доб. 
Како истичу у Агенцији УН за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен), „жене 
које живе у руралним подручјима у појачаном су ризику од сиромаштва, а актуелни систем 
социјалне заштите не доприноси довољно смањењу сиромаштва”. 
У београдској канцеларији ове агенције Уједињених нација наглашавају да је начин живота 
жена на селу и даље традиционалан и патријархалан, као и да су кућни послови и брига о деци 
скоро искључиво послови којима се баве жене, уз интензивни рад у пољопривреди, док у 
организацији газдинства углавном имају ограничени приступ приходима, имовини и 
одлучивању. 
„Постоји знатно мања вероватноћа да жене буду носиоци или власнице пољопривредног 
газдинства и непокретности. Породична пољопривредна газдинства углавном су регистрована 
на мушкарце. Мушкарци су власници три петине целокупне имовине, а чак 88 одсто кућа у 
сеоским подручјима у власништву је мушкараца, док 84 посто жена не поседује пољопривредно 
земљиште”, наглашавају у УН Wомен. 
Када је реч о изложености сиромаштву старијег становништва у Србији, подаци Популационог 
фонда Уједињених нација (УНФПА) показују да међу њима сваки десети има приходе испод 
апсолутне линије сиромаштва, док је на граници са оваквим приходима око осам одсто 
старијих. Изнад границе апсолутног сиромаштва, а са приходима нижим од просечне пензије у 
Србији живи око 28 процената најстаријих суграђана. УНФПА наводи да на питање о 
субјективном осећају сопственог материјалног статуса чак 46 одсто старијих каже да живи 
тешко или да једва саставља крај с крајем. 
Ионако незавидну ситуацију отежавају статистички подаци који указују да су старије особе 
веома често жртве крађе, а 13,5 одсто њих, како наводи УНФПА, нема потпуну контролу ни над 
сопственим финансијама. Горка шала која се одавно препричава, а по којој најсигурнији 
приход у просечном српском домаћинству имају бака и дека, има своју потврду и у статистици 
– чак 54 одсто старијих суграђана у Србији користи сопствене приходе да би издржавали друге 
чланове домаћинства… 
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И на другом полу старосног спектра међу грађанима Србије, међу оним најмлађима, постоје 
осетљиве подгрупе које су нарочито изложене ризику од сиромаштва. Овај проблем када су у 
питању најмлађи има и додатну, далекосежну димензију на коју указују у Дечјем фонду 
Уједињених нација (УНИЦЕФ). 
„Сиромаштво у детињству има нарочито забрињавајуће последице, које могу да буду веома 
дуготрајне, показала су последња спроведена испитивања. Деца која одрастају у немаштини 
имају много мање шансе за успех у каснијем животу – по питању образовања, зарада, 
запослења. Дечје сиромаштво се показало као кључни фактор који утиче на међугенерацијски 
пренос сиромаштва, као и на његово трајање”, наглашавају у УНИЦЕФ-у. 
Број гладних расте трећу годину заредом 
На глобалном нивоу, проценат људи који живе у екстремном сиромаштву (са 1,9 долара 
дневно) значајно је пао у току протеклих деценија – са 36 одсто 1990. године на 10 одсто 2015. 
Ипак, динамика смањења сиромаштва је успорена и тренутне анализе показују да ће до 2030. 
године око шест процената светске популације и даље живети у екстремној беди, што значи да 
неће бити испуњен циљ зацртан у циљевима одрживог развоја (ЦОР) Уједињених нација. 
Такође, упркос ранијем значајном напретку у остварењу ЦОР број 2 – Свет без глади – број 
гладних људи се повећава већ трећу годину заредом. Уједињене нације процењују да је 2017. 
године око 821 милион људи било неухрањено, што је знатно већи број од 784 милиона колико 
је статистика забележила за 2015. годину. Број неухрањене деце се смањује од 2000. године, 
али око 22 процента малишана млађих од пет година су, према подацима из прошле године, и 
даље били хронично неухрањени. 
Имајући у виду овакве изазове, већа политичка посвећеност и конкретне акције су неопходне 
да би се помогло најрањивијим друштвеним групама, како би се ојачао систем пружања услуга 
и подршке заједницама које су погођене конфликтима и климатским катастрофама. Стављање 
тачке на сиромаштво и глад такође подразумева пружање подршке концепту одрживе 
пољопривреде, као и подршку малим газдинствима, али и фер приступ технологији и тржишту 
за све. 
Нови Београд све старији, али с најмање сиромашних 
Према подацима УНФПА, Нови Београд је данас општина са најнижом стопом сиромаштва у 
Србији. Број старијих на Новом Београду увећан је за више од 60 пута. Три пута брже растао је 
удео старијих у односу на раст укупне популације општине. 
Шта се заправо догодило? Људи који су се усељавали у новосаграђене станове на овој општини 
шездесетих, седамдесетих или осамдесетих година, имали су тада између 25 и 30 година, а 
данас они припадају управо групацији најстаријих суграђана. Они су својим радом допринели 
развоју друштва у целини и посебно општине Новог Београда. 
„Да бисмо указали на размере овако великог броја старијих на овој општини, навешћемо 
податак да је број старијих становника у општини Нови Београд већи од укупног броја 
становника, појединачно, у чак 110 од 168 општина у Србији”, истичу у београдској канцеларији 
УНФПА. 

 
Производња „Фијата 500Л” у Крагујевцу поново стаје до 4. Новембра 
 
КРАГУЈЕВАЦ – „Фијатове” производне траке поново су у заустављене до 4. новембра, када се 
радници враћају с плаћеног одсуства, речено је данас агенцији Бета у Самосталном синдикату 
фабрике у Крагујевцу. Последњи радни дан за запослене у производњи „Фијат Крајслер 
аутомобили Србија” (ФЦА) био је 18. октобар. 
Према речима председника синдиката Зорана Марковића, нова пауза је „резултат усклађивања 
производње с тражњом” и чињенице да ФЦА не производи аутомобиле за „залихе”. 



11 

 

Марковић је рекао да је у октобру било још неколико нерадних дана који су „изгубљени” због 
проблема с добављачима. 
 
Радници ФЦА били су на плаћеном одсуству и од 19. септембра до 1. октобра. 

 
Од 1. јануара повећање пензија 5,4 одсто 
 
Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће се буџет за следећу годину на седници 
Владе наћи у суботу, 2. новембра, и навео да ће, према најновијим информацијама које је 
добио, повећање пензија од 1. јануара бити 5,4 одсто. 
„Храбре мере фискалне консолидације које су подразумевале штедњу, довеле су до тога да, за 
осам месеци, имамо суфицит у буџету 46,6 милијарди динара, да имамо стопу раста прошле 
године од 4,4 одсто, а ове године 3,5 одсто, да смо потпуно консолидовали јавне финансије и да 
је јавни дуг сада потпуно стабилан”, рекао је Мали гостујући у емисији „Став” телевизије О2. 
Подсетио је да је јавни дуг 2014. износио преко 70 одсто, а сада је на 51 одсто, а стопа 
незапослености, која је 2013. била 25 одсто, сада је 10,3 одсто, са тенденцијом пада. 
„Ситуација нам је изузетно добра, ми смо зато први пут после пет година имали ребаланс 
буџета, а тај вишак новца смо усмерили ка већим капиталним инвестицијама, ка повећању 
плата у јавном сектору и пензија и ка исплати једнократне помоћи пензионерима”, рекао је 
Мали, преноси ТаЊуг. 
Наводи, саопштило је Министарство финансија, да ће да ће 4. или 5. новембра бити исплаћена 
обећана помоћ пензионерима у висини од по 5.000 динара, а да ће од 1. јануара бити повећане 
пензије по швајцарској формули, где се пензија одређује на основу висине просечне плате и 
висине инфлације. 
„По последњој информацији коју сам данас добио, повећање за пензионере од 1. јануара биће 
5,4 одсто”, истакао је министар и додао да свега овога не би било да нисмо спровели тешке 
мере, које данас дају резултате, и омогућавају и повећање плата у јавном сектору. 
Према његовим речима, повећање плата у јавном сектору, у распону од 8 до 15 одсто, биће од 
новембарске плате, а која се исплаћује у децембру. 
„Као што сам и раније напомињао, медицинске сестре ће добити повећање од 15 одсто, а прате 
их доктори са 10 одсто, док ће запослени у државној управи имати повећање од осам одсто”, 
каже министар, наводећи да је ово трећа година заредом са повећањем плата у јавном сектору. 
Ове године очекује привредни раст од 3,5 одсто, а можда и 3,6 или 3,7 одсто. 
„Очекујем да ће бити и до 3,7 одсто. Пре свега, имате екстерне факторе који утичу на ту стопу 
раста, успоравање економије у Немачкој и Италији који су наши највећи спољнотрговински 
партнери, али с друге стране, повећане инвестиције код нас, поготово у грађевинарству, су 
довеле до тога да, упркос успоравању, имамо стопу раста од 3,5 одсто, а за следећу годину циљ 
нам је 4 одсто”, каже Мали. 
Министар објашњава да се Влада врло пажљиво бави јавним финансијама и да је сада циљ да 
се нашој економији обезбеде веће стопе раста. 
„Наше стопе раста, и то су нам потврдили и ММФ и Светска банка, могу да буду и 6 и 7 одсто. 
Због тога излазимо са Националним инвестиционим програмом, који је најавио председник 
Александар Вучић, а који предвиђа издвајање од 10 милијарди евра за капиталне пројекте како 
бисмо још више подстакли развој наше економије”, каже Мали. 
Према његовим речима, уз даље инвестирање и уз ефикасност администрације, 
инфраструктурне пројекте, повећање потрошње уз смањење оптерећења на зараде долазимо до 
већег привредног раста, а висока стопа раста за нас значи нове фабрике, нова радна места, нове 
километре ауто-путева, савремене болнице и школе, улагање у образовни систем. 
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Подсећа да је Србија по висини страних директних инвестиција на око 2,3 милијарди евра, за 
седам месеци, што је за 43 одсто више него у истом периоду лане, што значи да смо на прагу 
још једне рекордне године по том питању. 
„Када смо отворили Коридор 10 био сам јако поносан, међутим, када смо отворили аутопут 
„Милош Велики”, био сам бескрајно поносан, јер се на то чекало 43 године, а ми смо и то 
успели да урадимо. И онда видите да нови ауто-путеви доведу до тога да вас „Фајненшел Тајмс” 
рангира као земљу број један у привлачењу директних страних инвестиција”, каже министар. 
Истиче да је у последњих пет година изграђено више од 300 километара нових ауто-путева, а 
само у последњих годину дана преко 100 километара. 
Мали подсећа и да је Србија напредовала на Дуинг бизнис листи Светске банке, да је сада на 44. 
месту, при чему смо међу топ 10 земаља по брзини издавања грађевинских дозвола. 
„То значи да када инвеститор одлучује где ће да улаже, он гледа које су земље на тој листи 
рангиране при врху, јер су то земље које су сигурне за улагање, зато је веома важно што 
напредујемо на тим објективним истама, јер тиме увећавамо број инвестиција”, каже Мали. 
Истиче и да највећи део циљева које је Србија поставила са ММФ-ом остварив, јер земљу води 
дисциплинована Влада. 
„Када је реч о раду јавних предузећа и њиховој реформи, ту имате већ доста напретка, сама 
чињеница да јавна предузећа, уместо губитака, сада праве профит, говори томе да су се ствари 
значајно промениле на боље. Оно што нас чека је даља реформа како би та предузећа била што 
ефикаснија, а с друге стране, грађанима пружила што бољу услугу. Треба радити и на повећању 
ефикасности рада администрације, да процес издавања дозвола и потребних папира буде што 
бржа и треће, реформа плата у јавном сектору је важна и то ћемо наставити да спроводимо и 
следеће године”, казао је Мали. 
Министар финансија је подсетио и на намеру државе да постепено смањује пореско оптерећење 
зарада на терет послодаваца, тако да ће, после овогодишњег смањења са 63 на 62 одсто, већ 
следеће године тај терет износити 61 одсто, са тенденцијом даљег смањења. 
Како је рекао, повећање минималне зараде и растерећење привреде најбољи су начин да се 
утиче на побољшање животног стандарда, повећа атрактивност и конкурентност привреде како 
би она наставила да расте. 
Мали је истакао да је циљ Владе и да задржи младе у земљи и преокрене тренд одласка. 
„Желимо да вратимо оне који су отишли и убедимо оне који планирају да оду, да остану. То 
ћемо постићи отварањем нових фабрика и радних места. Уложићемо кроз Национални 
инвестициони план 500 милиона евра у програме за младе, у подстицање предузетништва за 
младе, као и станове за њих”, рекао је Мали. 
Он је навео да су тешке године иза нас и да сада растерећено, али опрезно, треба наставити са 
добрим резултатима. 
„Контролишемо сваки динар који трошимо, а с друге стране, желимо да новац који зарадимо 
уложимо у наше грађане и да обезбедимо највише стопе раста наше економије. То је једина 
исправна политика коју Србију гура напред”, закључио је министар финансија. 
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Може ли се повећањем плата повећати привредни раст? 
 
Пише: Милош Обрадовић 

 
Да ли је повећање плата у јавном сектору од новембра ове године за осам до 15 одсто (у просеку 
ће око 9,5 одсто износити раст фонда плата) економски одговоран потез Владе, односно да ли 
ће превагнути његове позитивне или негативне последице. 
     
Међународни монетарни фонд, али пре свега Фискални савет критиковали су толики раст 
плата, јер је он скоро двоструко већи од номиналног раста бруто домаћег производа (који се 
процењује ове године на око 5,5 одсто). Проблем према њима није само у расту плата у 2020. 
већ и зато што је и претходне године раст плата у јавном сектору био знатно већи од раста БДП-
а. 
Последице могу бити нарушавање макроекономске равнотеже, уколико би рецимо дошло до 
спољног шока, слично као што се десило 2008. године када су нерационално и прекомерно 
повећане пензије, а наредне године се десила оштра рецесија. Миладин Ковачевић, директор 
Републичког завода за статистику у емисији на јавном сервису рекао је јуче да је повећање 
плата одговорна економска мера иако плате расту брже од БДП-а јер се то дешава у условима 
смањења јавног дуга. 
„Тада раст плата у јавном сектору подржава раст БДП-а и има демонстрациони ефекат на плате 
у приватном сектору. Можемо очекивати месец, два након повећања и раст плата у приватном 
сектору. То ће допринети повећању БДП-а и већим приходима буџета. Код плата не може се 
само гледати неусклађеност са растом БДП-а“, оценио је Ковачевић, додајући да се сада 
отворила прилика и да се повећањем плата спречи одлазак кадрова из државне службе. 
Други економисти се не слажу баш са Ковачевићевом тврдњом. Милојко Арсић, професор на 
Економском факултету каже да емпиријска истраживања не потврђују такве ефекте. 
„У земљама Централне и Источне Европе последњих 20 година показало се да раст плата у 
јавном сектору утиче на повећање спољнотрговинских дефицита, али нема толики ефекат на 
раст инфлације и да има мали ефекат на БДП. Такође на плате у приватном сектору више утиче 
ситуација на тржишту рада, односно одлазак људи у иностранство. Сличну ситуацију као и у 
Србији имамо и у земљама ЦИЕ региона где укупне плате расту брже од БДП-а. Међутим, они 
су на почетку таквог тренда имали спољнотрговинске суфиците или равнотежу, а ми дефицит. 
Рецимо Мађарска је из суфицита прешла у равнотежу, а ми смо последње три године 
повећавамо дефицит“, објашњава Арсић. 
Ни сваки раст плата у приватном сектору није добар по економију. Према речима Арсића, 
уколико иза њега не стоји раст продуктивности то није одржив раст плата. 
„Ове године код нас плате у приватном сектору расту брже него у јавном. Имаћемо раст БДП-а 
од три одсто, а плате ће порасти на нивоу године седам, осам одсто. То значи да ће 
међународна конкурентност наше привреде бити смањена. Управо плате у приватном сектору 
су најважнији показатељ међународне конкурентности. Оваквом политиком само ће се 
наставити тренд ширења спољних дефицита“, упозорава Арсић, додајући да је тако лако 
повећати БДП повећањем плата у јавном сектору свако би то радио и да то личи на перпетуум 
мобиле. 
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„У ствари привредна активност расте на основу инвестиција, а не потрошње. Инвестиције су 
одрицање потрошње данас да би се могло трошити више у будућности. Зато се многи тешко 
одлучују на инвестиције“, напомиње Арсић. 
Економиста Драгован Милићевић сматра да повећање плата у јавном сектору не утиче на 
повећање плата у приватном сектору због минималца и незапослености. 
„Плате у јавном сектору су једно, а плате у приватном друго. Послодавац може да да плату коју 
хоће ако има вишак понуде радне снаге, а код нас је незапосленост и даље висока. Наравно 
друго важи за занимања која су дефицитарна. На наш раст пре свега утичу раст потрошње и 
извоз. А нама се већ годинама не повећава потрошња. Остаје питање где се прелива раст плата. 
Па у отплату дугова за кредите, за комуналије, плаћање камата…“, истиче Милићевић додајући 
да су од 2012. до 2017. године плате реално смањене за 36 одсто. 
Он истиче и да рачунање плата и јавног дуга у еврима не значи много, јер се „девизним курсом 
може приказати све“. 
 

Инспектори ће због прекршаја у безбедности на раду затварати 
градилишта 
Пише: Бета 

 
 
Нови закон о безбедности и здрављу на раду, који ће бити донет до краја године, тражиће већу 
одговорност послодаваца, радника и целог друшта, а инспектори ће због прекршаја бити 
дужни да затворе градилиште најмање на три дана, речено је данас на конференцији „Безбедан 
рад – здрава будућност“ у Београду.  
     
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања Ненад 
Нерић рекао је да се често мере безбедности спроводе повремено, уместо континуирано. 
„И послодавце морамо уверити да је очување здравља и у њиховом интересу јер задовољан 
радник боље ради и повећава конкурентност фирме на тржишту“, рекао је Нерић на 
конференцији којом је обележена ова година, проглашена за Годину безбедности и здравља на 
раду у Србији, а поводом Европске недеље безбедности на раду. 
Додао је, да не ретко, безбедност на раду не подразумева велика улагања и да у земљи постоји 
довољно стручњака за ту област. 
Нерић је рекао да се малим послодавцима пре отпочињања посла морају пружити све 
информације како да обезбеде услове за здрав и безбедан рад. 
Истакао је да су ризици нарочито високи у „флексибилним“ облицима рада и да изазивају 
стрес радника. 
„Здраво радно место је основно људско право, а обавеза друштвене заједнице је да штити то 
право“, рекао је Нерић и додао да је приоритет рад на превенцији како би се предупредили 
ризици за небезбедан рад. 
Вршилац дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула рекла 
је да је од 2006. година 526 људи страдало на радном месту, највише у грађевинарству, а само 
прошле године 53. 
Нови закон о безбедности и здрављу на раду ће, према њеним речима, увести обавезу употребе 
сигурносног опасача за рад на висини, дубини и енергетским објектима и тај посао ће моће да 
обављају само људи са лиценцом јер „Србија жели да достигне нулту толерацију на повреде на 
раду са смртним исходом“. 
Сви запослени, па и послодавци ће, према новом закону, морати да заврше обуку за употребу 
средстава за заштиту, а уводи се и обавеза израде елабората о уређењу градилишта за радове 
који трају дуже од три дана. 
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Компаније ће, према том новом пропису, морати да имају лица која се баве безбедношћу на 
раду за високоризична и нискоризична радна места, а послодавац ће бити дужан да радника 
једном у пет година пошаље на здравстевни преглед. 
„Повећана су и овлашћења инспектора рада који ће због неправилности у систему безбедности 
и здравља на раду морати да затвори градилиште најмање на три дана без обзира што је 
неправилност отклоњена у краћем року“, рекла је Фуртула. 
Испектори ће за прекршаје у систему безбедности на раду, како је рекла, моћи да изричу 
мандатне казне без права на жалбу, а повећана је и максимална новчана казна са милион 
динара на два милиона динара. 
В.д. директора Инспектората рада Стеван ђуровић рекао је да да би прекршаја било мање да се 
закони спроводе стриктно. 
„Судови су на основу одређеног броја захтева прописали казне у износу од 246 милиона 
динара, а да су се држали прописа и изрекли казне предвиђене законом на основу, не 
максималне већ средње вредности, укупан износ би био преко четири милијарде динара“, 
рекао је ђуровић. 
По његовим речима до сада за непоштовање система безбедности на раду још нико није 
кажњен на максималну затворску казну од 12 година, а да јесте повећала би се одговорност. 
Инспектори, како је рекао „нису хорда која само јури оне који крше закон“, већ нуде и 
саветодавне услуге у области безбедности на раду, али се ретко ко јави. 
 
 

 
 

Скуп подршке узбуњивачу из Крушика одржан у Ваљеву 
 
АУТОР:ФоНет 
Извор: Н1 
 
Велика је срамота за државу Србију што је Александар Обрадовић, после свега што 
је преживео, практично избачен са посла и што је његовој породици, поред 
незабележеног терора режима, сада угрожена и најосновнија егзистенција, 
изјавио је председник Заједно за Србију Небојша Зеленовић на скупу "Слобода за 
Александра Обрадовића" у Ваљеву. На градском тргу у том граду, грађани су 
потписивали петицију да се Обрадовић пусти на слободу. 
"Уместо да су председник Вучић и министар полиције Стефановић позвали на разговор 
узбуњивача Александра Обрадовића и пред камерама државне телевизије му се јавно 
захвалили што је штитио интересе државе у Крушику и тиме подржали све грађане да 
пријављују случајеве корупције и поткрадања државе, они су га ухапсили на најбруталнији 
начин, као да је међународни терориста", констатовао је Зеленовић, наводи се у саопштењу. 
Сви знамо, додао је он, да је циљ да се утера страх у кости свим грађанима, да ћуте и трпе све 
злоупотребе везане за државни новац. 
Извор: Н1 
Он је Александру Обрадовићу поручио да издржи, да ничија није горела до зоре, а да су уз њега 
милиони слободних људи у Србији и диве се његовој храбрости. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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"Најмање што можемо да урадимо за своју земљу и своју децу је да се узбунимо. Ослободимо 
Александра Обрадовића, сви заједно", истакао је председник Заједно за Србију и 
градоначелник Шапца Небојша Зеленовић. 
Председник Демократске странке Зоран Лутовац рекао је да је случај Александра Обрадовића 
проблем целог друштва. 
"Ово превазилази његов проблем и проблем његове породице. Ово је проблем нашег друштва. 
Зато смо ми сви данас заједно овде, представници невладиних организација и сви ми грађани", 
рекао је Лутовац. 
На тргу је говорио и лидер Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић. 
"Ако нас неко, а јесте, срозао, срозао нас је јер смо ми то дозволили, јер смо му ми дозволили да 
нас сроза и унизи довде због нас. Ова илузија од статуа, која делује само недодирљиво, пуца на 
најситније комадиће кад налети на неког који каже - не може", рекао је  Трифуновић. 
 

 
 

ХЛЕБ СА СЕДАМ КОРА Тужбе 60 рудара прете стечају и затварању 
рудника у Зеници? 
Клиx 
 
Последња дешавања у Руднику мрког угља Зеница и штрајка рудара у Страњанима изазвале су 
и покретање тужби рудара за уплате ПИО/МИО обавеза, а на последњем састанку овог 
друштва и синдиката донесен је закључак да би неповлаћењем захтјева за уплату ПИО/МИО 
доприноса могло доћи до стечаја и затварања рудника. 
Више од стотину рудара јаме Страњани пре њеног затварања дало је своје потписе овлаштења 
адвокату који их је требао заступати поводом уплате ПИО/МИО доприноса, а у коначници 
велики број рудара је повукао своје тужбе и завршило у јами Распоточје или Стара јама. 
Међутим, још увек 60 комората тражи уплату доприноса, а на последњем одржаном 
проширеном састанку управе друштва, главног одбора синдиката са филијалама, управницима 
и пословођама погона саопштено је да је у управу Рудника мрког угља Зеница пристило 60 
захтева за уплату ПИО доприноса упућених путем адоквата. 
Након што су синдикалне организације Стара јама и Распоточје упознале присутне о ставовима 
бригада по наведеном проблему образложено је да се захтеви и тужбе за доприносе требају 
повући до 5. новембра јер рудник у Зеници неће моћи исплатити плате и топле оброке. 
– Сви радници ће потом поднети тужбе што ће на крају довести до стечаја и затварања 
рудника. Обавештавамо све раднике који су поднели наведене захтеве да се јаве својим 
секретарима погона ради повлачења истих – стоји у обавести коју потписују управе погона 
Стара јама, Распоточје, Страњани, Сепарација те радне јединице и службе. 
Из Синдиката рудника су рекли како верују да ће рудари одустати од тужби и захтева те да ће се 
све завршити најбољим исходом за све рударе, пише Клиx. 
 
 

https://www.klix.ba/vijesti/bih/tuzbe-60-rudara-prijete-stecaju-i-zatvaranju-rudnika-u-zenici/191028145

