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Самостални синдикат: Нема достојанственог рада без зараде од које 
може пристојно да се живи 
Пише: Бета 

 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) данас је, поводом, 7. октобра – Светског дана 
достојанственог рада, указао да ће бити омогућен друштвени и привредни напредак у корист 
свих грађђана Србије, само уз зараде од којих може пристојно да се живи, отварање нових 
квалитетних радних места и пуну примену мера безбедности и здравља на раду. 
„Иако се често чује аргумент да привреда не може да приушти веће плате и боље услове рада, 
потребни трошкове за те намене су краткорочни и брзо ће премашити дугорочну добробит“, 
наводи се у саопштењу СССС. 
Оцењено је да Влада Србије треба да више ради на креирању радних места и то не само било 
каквих места, него оних које обезбеђују достојанствен рада за све. 
„Да би се постигао раст животног стандарда и привреде потребно је развити продуктивно 
запошљавање. Такође, потребно је креирати боља радна места за жене и мушкарце, а она могу 
бити боља само ако се унапређују заједно са стандардима и правима“, сматра СССС. 
Тај синдикат инсистира да достојанствен рад „обухвата прилике за рад који је продуктиван и 
омогућава пристојну зараду, социјалну заштиту за породицу, боље могућност за лични развој и 
социјалну интеграцију, слободу изражавања својих потреба, организовање и учествовање у 
одлучивању и једнакост у могућностима и третману за мушкарце и жене“. 
 
 

Економисти упозоравају на ширење дефицита 
Пише: М. О. 

 
Макроекономска стабилност није богомдана, она може и да се поквари. Све док имамо 
макроекономске неравнотеже, неопходна је опрезна фискална политика, поручио је Александар 
Влаховић, председник Савеза економиста Србије, на 19. Економском самиту одржаном данас у 
хотелу Метропол, упозоравајући да ако се не води рачуна, те равнотеже могу лако водити већим 
спољним дефицитима. 
Он је, критикујући најављено повећање плата у јавном сектору, скоро дупло више од раста 
номиналног БДП-а, подсетио да је већ у првој половини ове године дефицит текућих плаћања 
повећан за 60 одсто у односу на исти период прошле године (са 5,2 на 7,6 одсто БДП-а), а да се 
робни дефицит повећао са 11,5 одсто на 16 одсто на годишњем нивоу. 
„Многи ће рећи да је то због инвестиција и увоза опреме, али када се погледа структура 
дефицита видимо да док увоз расте за око 13 одсто, увоз капиталних добара расте за четири 
одсто, док знатно брже расте увоз робе широке потрошње. Чини се као да се враћамо моделу 
раста пре 2008. године који је био заснован на потрошњи и нешто мање инвестицијама“, оценио 
је он указујући и да фискална консолидација није завршена, јер је довољно да се још неколико 
пута прекомерно подигну плате и пензије да се вратимо где смо били пре неколико година. 
Према речима Владимира Вучковића, члана Фискалног савета, штета је што Србија не користи 
могућности које јој пружа међународно окружење и што не користи своје потенцијале. 
„Ми смо у зони макроекономске стабилности и слабог привредног раста. Одавде имамо два 
пута, у макроекономску нестабилност и још слабији привредни раст или да одржимо стабилност 
и остваримо веће стопе раста економске активности. Време цури, економска ситуација у ЕУ се 
погоршава, политичка ситуација код нас је увек неизвесна и врата ка бољем друштву и 
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економији се полако затварају“, упозорио је Вучковић на панелу посвећеном инклузивном 
привредном расту. Он је подсетио како је у октобру 2008. године када је већ избила светска 
финансијска криза влада сипала бензин на ватру повећавајући пензије. 
„Сада имамо ситуацију да се подижу плате у јавном сектору, а мало се мисли на јачање 
институција и привреде за време када избије нова криза“, истакао је Вучковић. 
Шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва указао је на растућу неједнакост у 
нашој земљи и подсетио да ниједна земља није ушла у категорију економија са високим 
дохотком са великом неједнакошћу. 
Анита Рихтер, пројект менаџерка ОЕЦД-а за Југоисточну Европу, оценила је да је добро што 
имамо раст извоза базиран на страним директним инвестицијама, али да треба водити рачуна 
да су те инвестиције одрживе, односно да се пореске олакшице враћају држави, да обезбеђују 
високо плаћена радна места и трансфер технологије. 
„Да би се привукле такве инвестиције треба испунити услове као што су политичка стабилност, 
владавина права и ниска корупција“, поручила је Рихтер. 
 
 

Порески дуг једино није конверотван у крагујевачкој војној фабрици 
Пише: З.Радовановић 

 
Председница Владе Ана Брнабић и министар одбране Александар Вулин већ пуне две седмице 
„мудро ћуте“, односно не реагују на позив Синдиката Заставе оружје, од 26. септембра, да се 
„хитно састану“ са представницима оружара и предузму конкретне мере како би се зауставило 
даље урушавање једине домаће фабрике пешадијског наоружања, те ловачко-спортског и оружја 
за личну одбрану. 
-Нико нам се из Владе још увек не јавља. Поштујемо хијерахију, па ћемо да чекамо још неко 
време, након чега ћемо да се обратимо и председнику Србије Александру Вучићу, пошто губици 
и дугови фабрике расту, а нико ништа не предузима да се томе стане на пут и да се спречи 
евентуални пословни колапс фабрике од чијег рада зависи егзистенција 2.500 радника и 
чланова њихових породица, рекао је данас нашем листу председник Синдиката у Застави оружју 
Драган Илић. 
Подсећа притом да су губици крагујевачке фабрике оружја птемашили 30 милиона евра, а да су 
дугови који су се проближили износу од 17 милијарди динара, већ надмашили вредноси 
капитала предузећа.  
Држава, истиче наш саговорник, ништа не чини да фабрику ослободи дужничког ропсотва, тим 
пре се највећи део дуга Заставе оружја односи не неизмирене пореске обавезе предузећа према 
државе, насталим од средине прошле деценије до почетка 2015. године. У структури оружарског 
дуга чак око 60 одсто су камате чији константни раст све озбиљније угрожава пословање и 
одлучујуће доприноси расту губитака и неликводности предузећа, услед чега је снабдевање 
репроматријалом и опремом (резним алатима, на пример), све нередовније. 
Држава ништа не предузима да крагујевачку фабрику оружја ослободи пореског дуга, мада, 
истичу у Синдикату, има механизам за то. 
Тај механизам су, наводе, закључци Владе Србије из 2011., 2012. и 2013. године, којима је 
предвиђена конверзија пореских дугова водећих домаћих војних фабрика (Заставе, Крушика, 
Слободе, Првог партизана, Милана Благојевића и Прве искре), у државни улог у капиталу тих 
предузећа. Порески дуг већине тих фабрика је, колико је јавности познато – конвертован, осим 
оног у Застави оружју и делом у Милану Благојевићу из Лучана. 
Зашто порески дуг Заставе оружја, која је била и остала највећи дужник држави међу државним 
предузећима у Србији, није конвертован, поуздано се не зна. Оно што се зна јесте да 
крагујевачка фабрика све дубље тоне под њиховим теретом, као и због, како тврде у Застави, 
помешаних надлежности менаџмента и органа управљања.  
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Синдикат фабрике, који још од марта од надлежних захтева смену Надзорног одбора, и у 
обраћању Ани Брнабић и Александру Вулину, тврди да је ушавање фабрике кренуло од кад је 
Министарство одбране у НО предузећа именовало Ивицу Марјановића, Амира Османагића и 
Драгана Станковића који се, како тврде, синдикалци, у фабрици најмање баве оним што им је у 
опису надлежности, а много више пословима менаџмента и кадровањем, због чега је „фабрички 
систем разорен“. Колико, видело се минуле седмице, када су оружари, због неоверених 
здравствених кљижица, били остали без права на бесплатно лечење у државним амбулантама и 
клиникама. 
Познаваоци проблематике сматрају, пак, да велики део одговорности сноси и пословодство 
фабрике, на челу са директором Младеном Петковићем који је, крајем прошле године, у Заставу 
доведен из Крушика, а који, напоменимо, због презадужености, ради тек са 20 одсто капацитета, 
док је губитак баљевске фабрике премашио 40 милиона евра, због чега су се представници 
запослених у Крушику недавно за помоћ обратили председнику Александру Вучићу.  
Отписан погон у Клини 
Застава оружје је, сазнаје наш лист, у завршном рачуну за прошлу годину отписала погон те 
фабррике у Клини, на Косову, чија је књиговодствена вредност процењена на око 460 милиона 
динара, за колико су додатно оптерећени биланси крагујевачке фабрике. 
У погону у Клини који је, у присуству тадашњих косовских и српских званичника, те 
представника ондашње ЈНА, отворен средином 80-тих прошлога века, производили су се 
делови за Заставино оружје. Производња је одавно обуставњена, а погон је, према доступним 
информацијама, био конзервиран. 
 

 

 
 
Премијерка отворила нови погон: У Митровици ће радити скоро 200 

људи  
Аутор:С. Костић 

 

Премијерка Брнабић отворила нови погон компаније "Модин" у Сремској Митровици у којој ће 
прво посо добити 45 радника, а затим још 150. Годишња реализација од продаје ове америчке 
фирме 28 милиона евра 
НА нови производни погон америчке компаније "Модин" у који је уложено преко милион евра, 
свечано су у понедељак пресекли врпцу премијерка Србије Ана Брнабић, градоначелник 
Сремске Митровице Владимир Санадер, директор "Модин Србија" Дејан Несторовић и Лаура 
Пунтин, директор компаније за Европу. Фабрика која се бави производњом измењивача 
топлоте, послује са 280 запослених и реализује преко 28 милиона евра од продаје. 
У новом погону површине 3.500 квадратних метара посао ће прво наћи нових 45 радника, а 
затим додатних још 150. На свечаности премијерка Брнабић се захвалила овој америчкој 
компанији што је инвестирала у Сремску Митровицу, а посебно због тога што запошљава младе 
људе, просечне старости 32 године. С тим у вези, од 1. јануара следеће године, најавила је низ 
пореских олакшица за запошљавање младих. 
- Надам се да ће бити усвојен Предлог измена и допуна пореских закона, како бисмо подстицали 
запошљавање младих. То ће значити да ће од 1. јануара све компаније које запошљавају нове 
људе, пре свега младе, бити ослобођене 70 одсто плаћања дажбина у првој години, у другој 65 
одсто, у трећој 60 одсто - најавила је премијерка. 
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Она је похвалила локалну самоуправу на привлачењу страних инвестиција и истакла да преко 
2.000 људи ради само у америчким компанијама у Сремској Митровици, те да очекује да ће тај 
број у наредном периоду само расти. Овом приликом премијерка је позвала америчке 
компаније да улажу у истраживачке центре у Србији.  
ПЕТ ГОДИНА 
КОМПАНИЈА "Модин" има 12.000 запослених на пет континената. У град на Сави стигла је 
2014. године као "Лувита"у браунфилд инвестицију односно у закуп хале бившег МИВ-а, да би 
већ наредне године почели са производњом. Годину дана касније америчка компанија "Модин" 
преузела је "Лувиту" и сада проширују производњу. 
 

 

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА: Ево ко добија повећање плате и за 

колико  
Извор:Танјуг 

  

Министар финансија Синиша Мали рекао је раније да ће медицинске сестре добити највеће 
повећање од 15 одсто 
Посланици Скупштине Србије усвојили су данас ребаланс буџета за 2019. годину којим је 

предвиђено да се вишак у буџету од 46,6 милијарди динара искористи за повећање плата у 

јавном сектору од осам до 15 одсто, од. 1.новембра, за једнократну помоћ пензионерима од по 

5.000 динара, за помоћ грађанима који су задужени у швајцарским францима, као и за 

капиталне инвестиције. 

Министар финансија Синиша Мали рекао је раније да ће медицинске сестре добити највеће 

повећање од 15 одсто, следе доктори са 10 одсто, установе културе са такође 10 одсто, док ће 

запослени у просвети и предшколству имати повећање од девет одсто, колико и запослени у 

установа асоцијалне заштите и МУП-у. 

Запослени у Управи царина и Пореској управи добиће повећање од осам одсто. 

Министар је најавио да је предвиђена једнократна помоћ за пензионере од 5.000 динара која би 

требало да им буде исплаћена око 1.децембра. 

Мали је рекао да се први пут после пет година ради ребаланс, и то позитиван, због вишка 

прихода. 

Министар је прецизирао да ће се у ребалансу наћи и издвајање за дужнике у швајцарским 

францима, наводећи да је 15.734 грађана прихватило договор са банкама. 

Додао је и да се почиње са реализацијом инвестиционог плана и да је апсолутни приоритет 

изградња аутоптева. 

До краја године почеће изградњу Моравског коридора, важне саобраћајнице која ће да повезује 

два најважнија коридора - Коридор 10 и Коридор 11. 

"Овај ауто - пут ће бити дужине 112 км, а у сврху његове изградње ће из буџета бити издвојено 

додатних 14 милијарди динара”, рекао је Мали. 

Ребалансом буџета издваја се новац и за деонице Прељина - Пожега (550 милиона динара), 

Обреновац - Љиг (5 милијарди динара), Београд - Сарајево (1,450 милијарди динара), Рума - 

Шабац - Лозница (500 милиона динара), као и за рехабилитацију путева (2,5 милијарди динара 

додатних средстава).  
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ЕВО ГДЕ СЕ РАДИ "НА ЦРНО" У СРБИЈИ Инспекција од почетка 
године открила више од 8.000 непријављених радника 
Аутор:М. Б. 
 
Више од 8.000 људи затечено је како ради на црно у инспекцијским контролама од почетка 
године, показују подаци Министарства рада. 
Инспектори рада су од јануара до августа ове године обавили 40.498 инспекцијских надзора, 
наводе за "Блиц" у Министарству рада. Подаци показују да су инспектори затекли 8.747 особа на 
раду на црно. Највише радника на црно има у трговини, грађевинарству, угоститељству, 
производњи текстила, коже и обуће, производњи прехрамбених производа, делатностима 
смештаја и исхране. 
У Министарству кажу да се број затечених непријављених радника смањио у односу на исти 
период прошле године и то чак за 22 одсто. С друге стране, поднето је седам одсто више захтева 
за покретање прекршајног поступка. 
- На то су свакако утицале и измене и допуне Закона о раду, којима је утврђена обавеза 
послодавца да поднесе пријаву на социјално осигурање пре ступања запосленог на рад, а не у 
року од три дана од дана закључења уговора о раду, како је раније било прописано, а када је 
била честа појава да приликом надзора инспектору рада буду дати уговори, на којима је датум 
закључења управо дан надзора, што је указивало на то да се датум закључења уговора о раду 
уносио на лицу места током надзора, а да пријава на осигурање није поднета, јер није био 
протекао рок од три дана - кажу из Министарства. 
Подаци Министарства показују да су ове године, након предузетих мера инспектора рада, 
послодавци засновали радни однос са 6.826 људи од 8.747 затечених у раду на црно. 
У Министарству кажу да се рад на црно, али и друге неправилности, могу пријавити на 
бесплатну инфо линију позивом (0800 300 307). 
  
 

Фабрици: Приближавањем ЕУ, Србија привлачнија ИНВЕСТИТОРИМА 
Извор:Танјуг 
 
Спровођење политичких и економских реформи у процесу европских интеграција приближавају 
Србију Еворпској унији, а осим тога чине је привлачнијом за стране инвестиоре, изјавио је данас 
шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици и додао да је Србија у последњих 10 година, 
захваљујући реформама, утростручила извоз у ЕУ. 
Фабрици је на 19. Економском самиту у Београду, у окивиру панела “ Куда иде Европска 
унија” , подсетио да је Европска комисија у годишњем извештају за Србију који је представила у 
мају ове године проценила да је Србија остварила позитиван напредак у области економских 
реформи. Наводи да су процене Европске комисије и да је остварена макроекономска 
стабилност, да се повећава извоз, као и долазак страних директних инвестиција. 
“ Економски раст у Србији је резултат реформи. Тај раст није дошао сам од себе, постоји уска 
веза између спровођења реформи и економског раста. Што је ближа Србија ЕУ, то је 
привлачнија као тржиште, то је привлачнија као стабилно тржиште” , објаснио је Фабрици. 

http://sport.blic.rs/autori/m-b
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У прилог тога, Фабрици је изнео податке да је 65 одсто српске трговине са ЕУ, да Србија извози 
робу у ЕУ у вредности од 10,9 милијарде евра, а да је спољнотрговинска размена између Србије 
и чланица ЕУ око 24 милијарде евра. 
“ Такође, Србија је у последњих десетак година утростручила свој извоз у ЕУ. Поред тога, ако 
погледамо стране директне инвестиције у претходних девет година, Србија је привукла 15 
милијарди евра страних директних инвестиција, од чега је 70 одсто дошло из компанија са 
седиштем у ЕУ” , навео је Фабрици. 
Још једном је подвукао да је су пораст извоза Србије и повећан број директних страних 
инвестиција резултат реформи које чине Србију атрактивном за инвеститоре. 
Истиче да ЕУ помаже спровођење реформи у Србији новцем из претприступних фондова, као и 
из конценсионих зајмова од Европске инвестиционе банке. 
Фабрици указује да је Србија урадила много више на економским реформама него у области 
владавине права. 
Нови циљеви ЕУ, наводи Фабрици, јесу да економија ЕУ буде још јача, да се створи Европа која 
штити своје грађане, која има добру позицију у свету, која се бори против климатских промена и 
ефикасно решава питање миграција. 
  
 

Запосленима у овом сектору прете МАСОВНИ ОТКАЗИ 
Извор:Пословни дневник 
 
Како се недавно могло чути на конференцији Дигитал Дифференце ин Банкинг која је одржана 
у Лондону, након година стагнације и одупирања променама велики број банака данас улаже 
милијарде долара у нове технологије које ће им помоћи у борби с финтецх компанијама, док ће 
корисницима омогућити нове услуге и боље искуство коришћења. Но, те нове технологије, 
вештачка интелигенција и аутоматизација, као и у другим индустријама, резултираће 
смањењем људске радне снаге, преноси Зимо. 
Велике банке већ су кренуле у редукцију радне снаге, али оно најгоре тек следи. Према 
предвиђањима Wеллс Фарга, само у САД током следеће деценије без посла ће остати више од 
200 хиљада људи, што представља око 10 одсто послова у банкама. 
Заменом људи технологијом повећаће се ефикасност банака и смањити трошкови – нпр. 
вештачка интелигенција требало би да смањи трошкове израчунавања хипотека за 10 до 20 
одсто, све чешће користиће се цхатботови, софтверски алати за асистирање у доношењу одлука, 
а смањиће се трошкови хеадхунтинга за 20 до 30 процената. 
Део стручњака сматра да ће се, захваљујући технологији која људима "краде" послове, отворити 
нова радна места, те да ће досадне и понављајуће послове заменити неки занимљивији послови, 
али у случају банака то, чини се, неће бити случај. 
Радници који у цалл центрима, пословницама и канцеларијама банака остану без посла, 
сматрају аналитичари, неће тако лако пронаћи нове послове, те је питање у којим ће секторима 
тражити запослење, једном када се поново нађу на берзи рада. 
Банкарски сектор тренутно улаже највише новца у технологију од свих индустрија, напомињу 
на ТецхСпоту, а сличан извештај о отказима недавно је објављен и у Финанциал Тимесу у којем 
се говори о чак десетинама хиљада отказа у Цитибанку, те да би чак половина од 97 хиљада 
запослених у Дојче Банку могла остати без посла. 
 
 
 
 
 
 

http://www.blic.rs/autori/poslovni-dnevnik
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Србији потребан РАСТ од 5 одсто и више домаћих инвестиција 
Извор:Танјуг 
 
Представници домаћег и страног капитала оценили су данас да је Србији потребан раст од 5 
одсто БДП-а годишње и да се мора повећати ниво домаћег улагања, а што је могуће једино 
обезбеђивањем једнаких услова на тржишту за све компаније и поштовање закона и процедура.  
Како је оцењено на 19. економском самиту у Београду, сектор просвете и образовања кључни је 
део друштва из којег се мора регрутовати савремени образовани кадар. 
Привредници су јединственог става да је потребно даље радити на приближавању наше земље 
Европској унији и унапређењу и поштовању закона. 
У том смислу, почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао за 
Тањуг да ако се жели бржи развој привредног и друштвеног сектора, то је не могуће без 
озбиљнијег развоја привреде, која се не сме заснивати само на страним инвестицијама, већ и на 
домаћим. 
"То можемо постићи само ако будемо спремни да инвестирамо у домаћу привреду да би 
годишни раст БДП-а био пет и више процената", сматра Атанацковић. 
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић говорио је о потреби повећања 
укупног нивоа инвестиција, а како би се обезбедио инклузивни и самоодрживи раст. 
"Кључни доприноси расту морају бити инвестиције и извоз, а не потрошња и увоз", каже 
Влаховић за Тањуг. 
Рад на обезбеђивању пословног амбијента и закона који гарантују сигурност својине, правну, 
пословну и финансијску дисциплину, према оцени Влаховића, морају бити приоритети. 
Тако ће се обезбедити већи ниво домаћих инвестиција, а које су, каже, у протеклом периоду 
смањене. 
Развој српске економије зависи од многих фактора, а пре свега од прилива новца, инвестиција, 
али и квалитета радне снаге у земљи, додаје председник ИТМ групе Топлица Спасојевић који 
сматра да треба више радити на повећању стопа раста.  
"А без инвестиције и без квалитетне радне снаге то неће бити могуће". 
Омогућавање бржег протока роба и услуга без задржавања на границама, један је од циљева 
који могу допринети регионалној сарадњи", указује Спасојевић.  
Влада Србије, у том смислу, треба да настави са унапредјењем пословног амбијента што је веома 
важно за европске интеграције, које немају алтернативу, каже Мартин Кнап, председник 
Немачко-српске привредне коморе. 
"Ако влада буде ишла овим путем, све ће бити добро", сматра Кнап. 
Указује да бирократија мора да се смањи у нашој земљи и то би требало да буде један од главних 
циљева државе. 
 
 

ПОСЛОДАВЦИ НА СТУБУ СРАМА Објављен нови списак фирми који 
нису исплатиле плате трудницама или породиљама 
Аутор:М. Ташковић 
 
Послодавци су кршили права трудница и породиља и у септембру. Четири фирме, од којих три 
из Београда, прошлог месеца су биле неодговорне према запосленим мајкама. Ако је нешто 
добро то је да је та црна листа послодаваца за септембар упола краћа у односу на август. 
Центар за маме у сарадњи са Инспекцијом рада и Министарством за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања објавио је, наиме, црну листу послодаваца који су у септембру кршили 
права трудница и породиља. То је друга објављена црна листа по реду пошто је прва 
обелодањена за август. Права трудница и породиља у септембру су кршили: апотека “М 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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здравље” из Београда, “Ретаил цоффее” из Београда, “Д&W ЦОМПАНY” из Земуна и “Бест 
цапитал комерц” из Краљева.  
Реч је о фирмама код којих је Инспекција рада утврдила да су прекршиле права трудница или 
породиља и то на основу пријава будућих односно садашњих мајки на бесплатан број 0800 300 
307. Све четири фирме нису исплатиле плату запосленим трудницама или породиљама, а 
фирма “Д&W ЦОМПАНY” из Земуна поред тога није издала ни потврду о годишњим 
примањима своје запослене труднице, као ни доставила прописану документацију Општинском 
секретаријату за социјалну заштиту односно Фонду здравственог осигурања.  
"Црну листу послодаваца објављујемо да бисмо јавности представили оне које не поштују законе 
и права трудница и породиља, као и да охрабримо маме да се боре за своја права и пријаве 
кршења истих Инспекцији рада. Осим тоганадамо се да ће ова листа подстаћи послодавце у 
Србији да поштују законе, али их и пробудити, и натерати да увиде да маме нису ‘лака мета’ и да 
се њихова права морају поштовати", истиче Јована Ружичић, директорка Центра за маме. 
Министар рада Зоран Ђорђевић је приликом објављивања прве црне листе за август истакао да 
је министарство поред појачаних инспекцијских надзора увело регистар послодаваца који су 
прекршили права трудница и породиља како би се транспарентно бавило овим проблемом, али 
и указало јавности ко су послодавци који крше права трудница и породиља. Како је рекао, сви 
послодавци који крше права трудница и породиља, али и осталих радно ангажованих лица, 
биће кажњени у складу са законом. 
Казне од 50.000 до два милиона динара 
Казна за сваки од прекршаја над правима трудница или породиља, према Закону о 
финансијској подршци породици, креће се од 800.000 до два милиона динара за послодавца са 
својством правног лица, од 300.000 до 500.000 динара за предузетника, а од 50.000 до 150.000 
динара за одговорно лице у правном лицу. 
Фирме које су у августу прекршиле права трудница/породиља 
Хронос Цомпутерс* Врање 
Стyлос Нови Сад 
Уникомерц Филтер Прокупље 
Бомар Нови Сад 
ТДЦ Нови Сад 
YОУ МАК Житорађа 
Соллеy Александровац 
Мисс yоу Копаоник 
 
 

Удовички: "Око 150.000 људи у јавним предузећима раде на пословима 
који нису продуктивни" 
Извор:Танјуг 
 
Оснивач Центра за напредне економске студије Кори Удовички оценила је да је Србија данас 
фокусирана на довођење страних инвеститора, али да њихово привлачење више није по сваку 
цену, као што је то било раније.  
Удовички је на 19. Економском самиту Србије, говорећи о диверсификацији пословања и 
људским ресурсима важним за развој економије, истакла да је стопа незапослености у Србији 
све мања, те да она не одскаче превише од европског просека и да се управо због тога води 
рачуна ко ће инвестирати у Србији. 
Упоређујући Србију с другим источно-европским земаљама, она је рекла да су те земље у 
великој мери раније завршиле транзицију и да су на основу тога успеле да задрже већи део 
људских капацитета да не одлазе из својих земаља. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Каже да је систем некада био урушен и да је сачуван мали број стручних људи који су у свакој 
држави капацитет за развој. 
"Данас имамо модеран, ефикасан део привреде који одговара развијеној земљи", истиче 
Удовички, али указује да је тај део привреде и даље веома мали. 
Додаје да је реч о сектору који је углавном географски концентрисан у Београду и Новом Саду, 
те да је реч о сектору који запошљава само 300-400 хљада људи. 
Затим, каже ту је и 600.000 градјана које је тешко укључити у савремене токове креативне 
индустрије. 
Збирно, око 1,2 милиона људи раде у индустрији и на позицијама које не стварају додатну 
вредност, објашњава Кори Удовички. 
Оцењује да је Србији потребно још технолошки усмерених предужећа, те да, како сматра, за сада 
нема јасног друштвеног плана како унапредити укупну продуктивност запослених у Србији. 
У том смислу је навела податак да око 150.000 грађана који раде у јавним предузећима раде на 
пословима који нису продуктивни. 
Каже и да би требало одговорити на питање шта је потребно да Србија има 75 одсто запослених 
и да њен БДП расте пет одсто на годишњем нивоу. 
"Имамо проблем и с дисперзијом привреде где су Београд и Нови Сад потпуно одвојена прича", 
додаје Удовички и каже да српско друштво мора да размишља како даље да развија домаћу 
привреду. 
 

 

 
 
УГС: Како до уговореног, плаћеног и безбедног рада у Србији 
Извор:Танјуг 
 
Последњи је час да синдикати и грађани заједно покрену борбу и изборе се за достојанствен рад 
у Србији, поручено је данас са тематска проширена седница Главног одбора Уједињених 
гранских синдиката Независност која је одржана поводом Светског дана достојанственог рада 
чији је слоган "Улажите у бригу о људима". 
"Недостојанствен рад у Србији присутан дуго, сада преко сваке мере а синдикати па и 
Независност су бранитељи људског и радног достојанства и морамо се упустити у борбу да рад 
поново постане уговорен, безбедан и да људи док раде не буду угрожени", рекао је председник 
УГС Независност Зоран Стоиљковић. 
Како је додао, време је да се синдикати, тражећи подршку свих грађана, изборе за поштовање 
корпуса људских и радних права. 
"Велики број људи треба да стави прст на чело, мислим да је последњи тренутак да нешто 
урадимо", оценио је он. 
Повереница за равноправност Бранкица Јанковић оценила је да у Србији "има много 
једнакијих" и додала да се доста људи плаши да пријави неравноправност. 
"Највећи број притужби које добијамо кроз више година су због дискриминације на тржишту 
рада и запошљавања а доста људи се и даље плаши неравноправност", рекла је она и додала да 
жене чешће пријављују неравноправност од мушкараца. 
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Најчешће пријаве дискриминације су због права из материнства и бриге о детету, следи 
онемогућавање напредовања а онда су пријаве радника старијих од 50 година који теже стижу 
до посла а лакше га губе- 
"Циљ нам мора бити да повратимо вредност раду, јер без рада нема животног остварења, некада 
су учење и вредан рад били прихваћени као друштвени консензус, а сада није тако", оценила је 
она. 
Као охрабрење изнела је податак да 90 одсто одлука Повереника по општим питањима и скоро 
80 процената одлука по појединачним притужбама - буде спроведено, и додала да постоји 
солидан број послодавац који је схватио значај улагања у људе па се добровољно обавезују на 
поштовање "Кодекса равноправности". 
Доктор медицине из Високе медицинске школе струковних студија из Ћуприје Сунчица 
Ивановић, једна од девет жена које се већ више месеци боре да се врате на посао оценила је "да 
држава има позитивне прописе али да их се директори и управна тела не придржавају". 
Како је рекла, ова група жена међу којима је пет стипендираних, посао су изгубиле као 
"непотребне". 
Синдикалац из Републичког геодетског завода Небојша Пејчиновић рекао је да су после два 
штрајка која су водили због обећаног а нереализованог повећања директор синдикатима укинуо 
репрезентативност. 
Бивши директор правних послова у јавном предузећу Морава из Лапова Дејан Коцић рекао је да 
га је директор са колегама синдикалцима исказао као вишак и да је сада, пошто га је инспекција 
вратила на посао - референт за шта је потребна средња школа. 
"Наше али и искуство других колега говори нам да је достојанствен рад у Србији сада немогућ - 
то је сурова истина", рекао је Коцић и додао да је борба за права радника тешка јер је борба 
"против система и против државе". 
Он и отпуштене колеге из Лапова воде судске поступке како би одлука о вишку била поништена 
а они враћени на посао. 
     

 

 
 
Скупштина Србије усвојила ребаланс државног буџета за 2019. годину 
Аутор:Бета  

 

Скупштина Србије усвојила је ребаланс државног буџета за 2019. годину којим је утврђено да се 
вишак средстава у буџету од 50 милијарди динара потроши за повећање плата у јавном сектору, 
једнократну помоћ пензионерима и помоћ грађанима који су се задужили у швајцарским 
францима, као и за капиталне инвестиције. 
Утврђено је повећање плата у јавном сектору од осам до 15 одсто од 1. новембра, као и 
једнократна помоћ пензионерима од 5.000 динара која ће бити исплаћена почетком децембра. 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је раније да ће највеће повећање плата добити 
медицинске сестре, док ће лекари имати повишицу од 10 одсто. 
Такође је утврђено повећање средстава за конверзију дела дуга грађана за стамбене кредите 
узете у швајцарским францима на основу Закона о конверзији стамбених кредита индексираних 
у швајцарским францима. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добиће више новца за изградњу 
деоница аутопута Обреновац-Љиг и Појате - Прељина, као и будућег аутопута Београд - 
Сарајево. 
Највише, око 14 милијарди динара, је за Моравски коридор који ће спајати Коридоре 10 и 11. 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја повећан је износ за научно-истраживачке 
делатности, а Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за исплату 
накнада у складу са Законом о финансијској подршци породици с децом. 
Скупштина је данас усвојила и измене Закона о ПДВ-у којим су утврђене пореске олакшице за 
трошкове у изградњи аутопутева за које је посебним законом утврдјен јавни интерес, а ПДВ се 
неће плаћати ни на увоз робе за потребе тих пројеката. 
Пре гласања скупштина је потврдила мандат посланици Невенки Костадиновој са листе 
"Александар Вучић - Србија победјује". 
Скупштина Србије ће сутра наставити расправу о преосталим тачкама дневног реда друге 
седнице редовног јесењег заседања. 
 
 

Вучић захвалио Турској што су улагали у места где други инвеститори 
нису желели 
Аутор:Бета  

 

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је турски председник Реџеп Тајип Ердоган 
донео велике промене у региону, и да даје велики допринос обнови инфраструктуре у Србији. 
Отварајући Српско-турски пословни форум, у оквиру дводневне посете државно привредне 
делегације Турске на челу с Ердоганом, Вучић је рекао да је захвалан госту и инвеститорима из 
Турске што улажу у местима где други инвеститори нису желели, као што су Лебане, Владичин 
Хан, Крупањ, Мали Зворник, Лесковац. 
Вучић је позвао турске инвеститоре да дођу у још већем броју у Србију, посебно да улажу у 
бањски туризам, а привреднике Србије да улажу у Турској и "траже шансу" на том тржишту. 
"Даћу све од себе да однос грађана Србије према турским инвесторима буде још бољи", рекао је 
Вучић. 
Ердоган је на отварању пословног форума казао да су претходне године дале "изузетан замах" у 
билатералним односима, а сарадња Србије и Турске прошле године подигнута на виши ниво 
одржавањем првог састанка Високог савета за сарадњу. 
"Имамо чврсте везе пријатељства са Србијом, а сада смо почели да убирамо плодове наших 
залагања: Споразум о слободној трговини из 2010. који је прошле године ревидиран, ступио је 
на снагу у јуну", навео је Ердоган. 
"Надамо се да ће захваљујући том споразуму бити увећан ниво размене у области 
телекомуникација, финасија, саобраћаја, електронске трговине, пољопривреде", рекао је он. 
Ердоган је казао да су у успону и трговина две земље и турске инвестиције у Србију уз 8.000 
запослених у текстилној, машинској и ауто-индустрији, банкарству, туризму. 
"Турске инвестиције у Србију су од милион долара 2011. године направиле огроман скок и 
достигле 200 милиона долара 2018. године. Размена од 2010. године порасла је 200 одсто. У 
2018. години достигла је рекордних 1,2 милијарде долара, у првих осам месеци 2019. била је 890 
милиона долара. Циљамо да ту цифру доведемо до две милијарде краткорочно и до пет 
милијарди долара дугорочно", рекао је турски лидер. 
Ердоган је казао да ће у уторак бити отварено шест турских фабрика у Србији и да ће бити 
положен камен темељац за још једну фабрику. 
"Сутра ћемо почети и изградњу ауто-пута Београд-Сарајево и поставити камен темељац за мост. 
То је мировни пројекат у свим аспектима", оценио је Ердоган. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Додао је да се Вучић "брине о свим проблемима с којима се турске компаније суочавају у Србији" 
и захвалио му за подршку. Ердоган је оценио да је "заједничка визија Турске и Србије велика 
прилика за регион" и позвао привреднике две земље да даље јачају сарадњу. 
"Заједно с председником Вучићем спремни смо да пружимо сваку врсту подршке, замолио бих 
пословне људе да развију пројекте који ће нам помоћи да искористимо капацитете", навео је 
Ердоган. 
Србија и Турска имају Споразум о слободној трговини, а прошле године робна размена је 
достигла скоро 1,1 милијарду евра, а очекује се да ће ове године премашити 1,2 милијарде. Од 
2010. године робна размена две земље увећана је 4,5 пута. Српске фирме у Турску највише 
извозе ауто делове, а увозе текстил и воће. Од 2010. до 2018. године турске инвестиције у Србији 
износиле су 135,1 милион евра, а највише их је било у текстилну и ауто-индустрију, као и у 
машински и прехрамбени сектор. 
У Србији послује око 500 предузећа где је више од 50 одсто капитала у турском власништву. 
Србија и Турска имају добру сарадњу у изградњи путева, а најзначајнији пројекат је изградња 
аутопута Београд–Сарајево. У Србију долази све више турских туриста, а прошле године било их 
је 97.000. 
 
 

Суфицит буџета на крају августа 46,6 милијарди динара, јавни дуг 51,9 
одсто БДП 
Аутор:Бета  

 

Суфицит буџета Србије је на крају августа ове године износио је 46,6 милијарди динара, јер су 
приходи били 828,2 милијарде динара, а расходи 781,6 милијарди, објавило је Министарство 
финансија. 
У августу је остварен дефицит буџета од 1,9 милијарди динара, пошто је наплаћено 90,9 
милијарди прихода, а расходи су износили 92,8 милијарди. 
Порески приходи у августу износилу су 80,8 милијарди динара, од чега је највећи део уплата 
ПДВ од 39,2 милијарде динара и акциза у од 24,4 милијарде. 
Непорески приходи износили су 9,3 милијарде динара, а донације 800 милиона динара. 
У расходима буџета у августу највећи су били трошкови за запослене од 23,3 милијарде динара, 
а трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО, РФЗО, НСЗ и СОВО) 14,7 
милијарди. 
На нивоу опште државе, у периоду јануар - август, забележен је фискални суфицит од 37,2 
милијарде динара и примарни фискални суфицит у износу од 122,3 милијарде динара. 
Према годишњем плану извршења буџета опште државе, за овај период планиран је фискални 
дефицит у износу од 13,7 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за 50,9 
милијарди, навело је Министарство финансија. 
Јавни дуг Србије у августу је износио 23,83 милијарде евра, што је 51,9 одсто бруто домаћег 
производа (БДП). 
На крају 2018. године, јавни дуг је износио 23,01 милијарди евра, што је било 53,7 одсто БДП. 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Економски самит: Србија потребна широка јавна дебата о развојним 
приоритетима 
Аутор:Бета  

 

Оснивач Центра за напредне економске студије Кори Удовички оценила је да је у Србији 
сачуван мали број стручних људи који су у свакој држави капацитет за развој, наводећи и да још 
нема јасног друштвеног плана како унапредити укупну продуктивност запослених у Србији. 
"Данас имамо модеран, ефикасан део привреде који одговара развијеним земљама са већим 
БДП, али који броји 300.000 до 400.000 људи запослених у модерним фирмама, које су 
углавном лоциране у Београду и Новом Саду", навела је Удовички. 
Она сматра да је забрињавајуће што око 1,2 милиона људи у Србији раде на селу, у малим 
фирмама, али и индустрији на маргиналним и врло ниско продуктивниим пословима, на 
позицијама које не стварају додатну вредност. 
Навела је да око 150.000 запослених који раде у јавним предузећима углавном нису 
продуктивни, док око пола милиона људи ради у прехрамбеној индустрији "која није прва лига". 
Удовички је указала и да су високопродуктивне фирме дошле у Србију у раној транзицији, да се 
Србија јесте трансформисала, али и да је истовремено изгубила, јер тренутно нема могућност за 
поновно стварање капацитета за људе на нископродуктивним пословима, у фирмама које 
технолошки могу да напредују. 
Професор Економског факултета у Београду и бивши гувернер Народна банке Србије, Дејан 
Шошкић, подсетио је да Србија улази у малу групу земаља које данас имају мањи БДП, него што 
су имале пре 30 године, наводећи да "прави замајац привредног раста лежи у домаћим 
приватним инвестицијама". 
"Због тога домаћи привредник мора да буде охрабрен да инвестира", рекао је он и додао да је 
важно да привредници верују у фер-плеј на тржишту, као и у способност правосудног система да 
заштити улагање. 
Истакао је да је да је за раст српске привреде важно и да микро, мала и средња предузећа лакше 
долазе до финансијске подршке, као и да образовни систем одговара захтеву тржишту рада.  
Председница Фонда за политичку изузетност Соња Лихт изјавила је да је Србији неопходна 
широка јавна дебата о развојним приоритетима у коју треба укључити све у држави, као и људе у 
дијаспори, а један од циљева би требало да буде и заустављање егзодуса младих из земље.  
"Најозбијнији проблем Србије и целог региона јесте тај што се тешко успоставља друштвени 
консензус о томе куда хоћемо да идемо, која је наша развојна перспектива и на шта се треба 
фокусирати", рекла је Лихт на 19. Економском самиту Србије у Београду.  
Сложила се да је демографски проблем земље најозбиљнији, али да је уско везан за 
перспективу, "јер у ситуацији у којој се не разговара и не види пут развоја, млади људи у 
глобализованом свету губе перспективу и настаје егзодус".  
"Одлажење и миграције су нормалан процес, али није нормално да свако ко постиже одређен 
успех има идеју да напусти ову земљу", рекла је она и оценила да се није нормално да се томе 
деценијама не посвећује пажња, односно да се није на време разговарало о одливу мозгова и 
радне снаге.  
Нагласила је да је развој тема која мора да се разматра свуда, али да друштвена дебата о томе 
треба да се води са мање страсти него што је то случај с дневном политиком, а са много више 
памети.  
Лихт је навела да не постоји јасна идеју куда Србије стреми, иако је чланство у ЕУ стратешки 
приоритет, оценивши да није се довољно радило на постизању консензуса о томе.  
"Велики је проблем је то што не разговарамо о развоју. Не може пут ка ЕУ да замени развојну 
перспективу. Та врста неосмишљене политике развоја страховито погадја не само главни град и 
велике градове, него Србију као такву", казала је Лихт и додала да је управо други велики 
проблем централизована држава.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Рекла је да млади људи све више одлазе из малих места у Србији и посетила на истраживање 
према коме ће Србија за 20 или 30 година као држава бити конецентирани у три-четири већа 
града, што ће земљу угрозити на све начине, пре свега економски и безбедносно.  
Заложила се и за веће улагање у образовање, јер је, како је нагласила, образовање не представља 
трошак, већ најбољу и најдугорочнију инвестицију коју држава треба да предузме да би очувала 
себе и свој развојни потенцијал. 
 

 

Стојиљковић: У ситуацији смо да људима "гужвају" карактер 
Аутор:Јелена Петровић 

 

Професор ФПН и председник УГС Независност Зоран Стојиљковић каже да неког раста има и да 
те резултате признаје, али додаје да "ако изађемо из зоне државне пропаганде", видимо да су у 
Србији лоше плаћени послови, привремени послови, доста несигурни, са зарадама испод нивоа 
пристојности. Да је овде мање неконтролисаних субвенција, мање отворених коруптивних 
канала, да постоји јаснија стратегија развоја, са један или два посто већим растом, Стојиљковић 
сматра да би било услова за достојанствен рад. 
Стојиљковић, као синдикалац, незадовољан је повећаном минималном ценом рада. "Нико у овој 
земљи, поготово они који су у синдикату, не може да падне испод тога нивоа да се залаже да 
минимална зарада стигне минималну потрошачку корпу, а да просечна зарада буде на том 
нивоу и то у ограниченом времену". Наводи да нису задовољни јер с тих 30.020 динара, колико 
износи, није стигла минималну потрошачку корпу, нити је просечна зарада стигла 72, 73.000 
динара што је ниво достојанства и смањења неједнакости. А, додаје, нема гаранција сада да ће то 
бити за две, три или четири године. 
Минимална зарада би требало да буде нешто што је екстремно, а у Србији то је зарада коју 
прима 350.000 људи, то више није никакав изузетак, истакао је. 
Наводи да су права радника у Србији веома ограничена, што показује и индекс синдикалних 
слобода и права Међународне конфедерације рада, по коме смо ми на четворци - односно на 
систематском кршењу радних права. "Ми имамо доста уска и сужавајућа радна права, ове власти 
воде неолибералну политику, сервилне су прилично према интерсима корпоративног капитала, 
праве се уговори да зараде могу ићи само 20 одсто преко минималца", подвлачи. 
Достојанствен рад, који би сви требало да имамо, је уговорен, да имате јасне претпоставке шта 
да очекујете, требало би да је безбедан, да нисте у ситуацији да вам "гужвају" карактер, да 
морате да идете на нечије манифестације, да ћутите на неке ствари, да пристанете да будете 
мобинговани, и најважније да буде рад који је на време и пристојно плаћен, наглашава 
професор Стојиљковић. 
Неког раста има и те резултате признаје, али додаје - "ако изађемо из зоне државне пропагнде, 
видећете да су то лоше плаћени послови, привремени послови, доста несигурни, са зарадама 
испод нивоа пристојности". Мора се обезбедити оптималнији раст, од пет или шест одсто 
годишње који Србији то обезбеђује, истакао је. Позивајући се и на извештаје Фискалног савета, 
Стојиљковић каже - да је овде мање неконтролисаних субвенција, мање отворених коруптивних 
канала, да постоји јаснија стратегија развоја, са један или два посто већим растом, можете 
добити ово. 
Како истиче, бољих радних услова и радног и социјалног законодавства неће бити ако немамо 
одговорнији парламент, а тога нема без избора, каже професор ФПН, који истиче да је приступ 
медијима је у томе важан. 
 

 

 

http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
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Вучковић: Штета што Србија не користи своје потенцијале 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Наговештаји буџета за 2019. који се припрема нису добри, јер се недовољно 

размишља о успостављању система који би био снажнији у суочавању са евентуалном новом 

кризом, изјавио је члан Фискалног савета Владимир Вучковић. 

На панелу посвећеном националној стратегији инклузивног раста у оквиру 19. Еконоског 
самита, Вучковић је рекао да смо у варљивој јесени 2019. када се говори о кризи, али да се још не 
зна какав је одговор наше економске политике, јер се још кроји буџет за наредну годину. 
Повећавају се плате у јавном сектору, а мало се мисли о сређивању институција и већим 
инвестицијама како би систем био снажзнији када једном дође криза, каже Вучковић. 
Влада Србије, како тврди, својим потезима крши оно што је предвидела Фискалном стратегијом, 
тако што ће задржати забрану запошљавања и у идућој години, а повећање плата у јавном 
сектору је двоструко веће него што је предвиђено тим документом. 
Сматра да се у одсуству фокусираније социјалне политике користе погрешне мере, као што је 
исплата једнократног бонуса пензионерима под окриљем да је то мера помоћи за најугроженије. 
Не може се на основу статуса одређивати социјални положај. Као што има богатих пензионера, 
тако има и сиромашних пензионера, каже Вучковић. 
Оценио је да је добро што јавне инвестиције расту, али и указао на то да један добар део 
инвестиција одлази на куповину опреме за сектор безбедности и да је висок износ намењен за то 
у 2019. ребалансом буџета за ову годину додатно повећан. 
Тако, каже, мање новца остаје за основне инфраструктурне инвестиције којој припада и 
коминална инфраструктура. 
Зрели смо, сматра, за један попис јавних инвестиција који ће бити представљен јавности и 
кредибилно оцењен и дискусију које су потребе, а колико заправо новца за то има. 
Вучковић каже да је права штета што Србија не користи своје потенцијале и наводи да смо 
тренутно у једној зони стабилности и недовољног привредног раста и да је потпуно неизвесно 
како ћемо се кретати даље. 
Врата за пролаз ка бољем друштву и економији се полако затварају, још су отворена. Питање је 
да ли ћемо искористити тај пролаз који је све ужи и ужи, рекао је Вучковић. 
 
 

Брнабић: Нове пореске олакшице за запошљавање младих 
Извор: Танјуг 

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Председница Владе Србије Ана Брнабић отворила је нови погон 

фабрике Модине у Сремској Митровици. 

Премијерка је захвалила овој америчкој компанији што је инвестирала у Сремску Митровицу, а 
посебно због тога што запошљава младе људе, просечне старости 32 године. С тим у вези, 
најавила је низ пореских олакшица од 1. јануара за запошљавање младих. 
"То је тачно оно што Влада Србије има у фокусу, запошљавање младих људи. Надам се да ће 
бити усвојен Предлог измена и допуна пореских закона, како бисмо подстицали запошљавање 
младих. То ће значити да ће од 1. јануара све компаније које запошљавају нове људе, пре свега 
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младе, бити ослобођене 70 одсто плаћања дажбина у првој години, у другој 65 одсто, у трећој 60 
одсто", најавила је премијерка. 
Она је позвала америчке компаније да улажу у истраживачке центре у Србији, јер је Србија 
лидер у региону у овој области. 
Посебно је похвалила локалну самоуправу на привлачењу страних инвестиција, а за америчке 
компаније нагласила да су важан партнер у подизању економије у Србији. 
"Америчке компаније уложиле су преко четири милијарде долара у Србију и запослиле преко 
20.000 људи", рекла је Брнабић. 
Заменик амбасадора САД у Србији Габријел Ескобар рекао је да је поносан што је та амбасада 
партнер у привлачењу америчких инвестиција у Србији. 
"Верујемо да је амерички бизнис најбољи на свету и да радна снага у Србији одговара нашим 
стандардима. Задовољство нам је што настављамо сарадњу с представницима власти на свим 
нивоима у Србији и подржавамо реформе које Србија спроводи", рекао је Ескобар. 
Компанија Модине има 12.000 запослених на пет континената. У инвестицију у Сремској 
Митровици уложено је преко милион евра, биће запослено најпре 45 запослених, а у наредном 
периоду укупно 270. 
"Отварање новог погона од 3.500 квадратних метара у Сремској Митровици представља 
значајан искорак у нашем пословању. Наш циљ је да нове производне капацитете попунимо 
људима, обучимо их и да овладају новим производним процесима, те да у будућности 
постижемо још боље пословне резултате", рекао је директор Модине Србија Дејан Несторовић. 
 

 

 
 
Светски дан достојанственог рада - можете ли ви више од потрошачке 
корпе? 
Извор:Телеграф Бизнис/Дневник 
 
Данас се широм света обележава Светски дан достојанственог рада. За 

достојанствен рад раднику припада достојанствен живот. 

Готово по правилу, на тај дан синдикати подсећају на то колико је радник далеко од 
достојанственог рада, па самим тим и од достојанственог живота, указујући на 
раскорак између потреба и онога што свет рада има. 
Српски синдикати су се прошлог месеца залагали за то да минимална цена рада у наредној 
години буде барем толика да задовољи минималну потрошачку корпу, да би радник могао 
задовољити не достојанствен живот већ минималан. Подсећали су на то да је још прошле године 
у Социјално-економском савету Србије између представника радника, Владе и послодаваца 
договорено да се од 1. јануара 2021. године минимална плата изједначи с минималном 
потрошачком корпом, што значи да већ наредне мора бити значајније повећана да би се 
приближила циљу. 
Но, разлика између минималне потрошачке корпе и минималца и даље остаје. 
Тренутно је минимална цена рада 27.280, а вредност минималне потрошачке корпе је 37.253 
динара. Наредне године минимална цена рада биће 30.022 динара, односно 11,1 одсто виша него 
овогодишња, али ће и даље бити неколико хиљада динара мања од минималне потрошачке 
корпе. 

https://biznis.telegraf.rs/teme/sindikati
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Достојанствен рад и даље не може покрити трошкове живота, нити задовољити 
егзистенцијалне и социјалне потребе њега и његове породице уколико му газда 
исплаћује минималац. Неће то моћи ни наредне године. Минимална потрошачка корпа је 
показатељ колико је новаца потребно да се дословно преживи месец дана, односно за најмању 
количину калорија коју је потребно унети да би се функционисало по стандардима Светске 
здравствене организације. 
При том, просечна цена потрошаке корпе у Србији однедавно се, уместо за четворочлану 
породицу, рачуна за трочлану.  Ако се – а подаци се праве на основу Анкете о потрошњи 
домаћинства коју РЗС ради квартално – у просечној потрошачкој корпи налази око 25 
килограма белог хлеба и 1,6 килограм осталих врста, 16,5 литара млека, 6,5 литара јогурта, 63 
јајета, килограм рибе, 700 грама јунећег меса, четири килограма свињског и исто толико 
пилећег, пола килограма сланине, 300 грама свињског врата, килограм чајне кобасице, пола 
килограма лимуна, 1,3 килограм наранyи и толико банана, седам литара „кока-коле” и „пепсија” 
и упола мање природног воћног сока, онда је јасно да се све то у минималној потрошачкој корпи 
налази у упола мањим количинама. 
 

 


