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Вучић: Период од 2003. до 2012. био потпуна катастрофа када је реч о 

незапослености; Одговорном политиком имамо неупоредиво здравији 

систем  
Извор:Новости онлине 

 

Председник Србије Александар Вучић осврнуо се на никад мању незапосленост у нашој земљи, 
те је истакао да се од 1995. године користи та методологија. 
- До тада се то није мерило. Од 1995. године је некако на силу држана незапосленост на између 
12 и 15 одсто. Између 2003-2012 долази до слома тржишта рада и потпуне катастрофе - истакао 
је Вучић, гостујући на ТВ Пинк. Како каже, у затеченој ситуацији Влада је морала да спроводи 
тешке законе и реформе, што је и дало резултате. 
- Људи су мислили да је то питање једног дана реакције, али то је резултат рада од неколико 
година - казао је Вучић. Како додаје, када је постао председник Владе, нису могли да кажу 
пензионерима да нема новца за њихове плате. 
- МИ смо 59 одсто пензија исплаћивали из буџета - подсетио је Вучић, а потом истакао да је 
систем данас много здравији, да је отворено много фабрика у Србији, а самим тим и нова радна 
места. Ово је, каже, разлог за оптимизам. 
Вучић је јуче у Смедереву упознао младића Петра (18) који је столар и којем је то први посао и 
додао да нашој земљи требају занатлије. 
- Наши радници су добри. Јуче су ми из кинеске компаније рекли да нам инвеститори долазе 
због квалитета радника и њихове лојалности. Објективни критеријуми су да је нижа цена радне 
снаге у нашој земљи у односу на Немачку - казао је Вучић, додајући да је сада у свету трка за 
стручним, младим људима, а не за територијама. 
Према његовим речима, држава наставља да појачава изградњу путева, што такође омогућава 
долазак инвеститора. Незапосленост ће се, нада се, спустити на око осам одсто, што је у складу 
са европским стандардима. 
- То је резултат озбиљног и темељног рада. Верујем да у наредне две, три године можемо да 
спустимо незапосленост на око осам одсто. Наша стопа раста ће бити висока, у Евро зони она је 
око један, а код нас ће бити преко четири одсто - казао је Вучић. 
Вучић истиче да се у КЦ Србије вратило 20 медицинских сестара из иностранства, јер знају да су 
плате повећане и да ће бити још више.  
- Медицински техничари раде страшан посао! Медицинске сестре целу ноћ брину о 
пацијентима, то морамо да платимо више, зато смо за то нашли довољно средстава, а да не 
угрозимо будућност наше земље - истакао је Вучић и додао да је у мору ужасних ствари тешко 
погледати ширу слику која показује смањену незапосленост и напредак Србије. 
Вучић је истакао да је после 2000. много тога опљачкано и да се то последњих пет година 
исправља. 
- Надам се да то људи виде и да поштују резултате рада - нагласио је Вучић. 
Говорећи о буџету за 2020. годину Вучић каже да никада више новца није издвајано за 
инвестиције и да је то доказ да је буџет развојни. Вучић каже да, када кажу да је то предизборни 
буџет, схватате и они који то говоре да немају појма о чему причају. 
Председник је потом истакао значај ауто-путева, пре свега за долазак нових инвеститора, али и 
значај железничког саобраћаја. 
Вучић је за 18. децембар најавио отварање деонице аутопута "Милош Велики", од Сурчина до 
Обреновца, додајући да ће се радити део пута од Чукарице и Железника ка "Милошу Великом". 
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Подсећа да се сада, где год кренете, стиже много брже, а да се на неке деценије чекало и по 
четири деценије.  
- Од центра града до Чачка треба сат времена вожње, ако није велика гужва - казао је Вучић и 
додао да ће бити отворен Ипсилон крак чиме ће постојати ауто-пут до Келебије. 
- То све отварамо у децембру. Ја се надам да ћемо за 7-8 дана потписати уговор за Моравски 
коридор. Људи могу да се радују: повезаћемо Коридор 10 са Коридором 11. Изазов је "Вожд 
Карађорђе" - навео је Вучић за Пинк. 
Како каже, потребно је урадити туристички значајну магистралу од Пожаревца до Доњег 
Милановца. 
Вучић каже да је највише напада на њега на друштвеним мрежама било зато што је замолио 
Стефановића да у Албанију пошаље Специјалну јединицу за извалчење људи и додао да су људи 
којима то смета за лечење. 
 

 

Стопа незапослености у Србији најмања од 1995. године и износи испод 

10 процената: Циљ је да сви могу да раде!  
Аутори:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА-М. ЂОШОВИЋ 

 

Грађани у показали да марљивошћу, стрпљењем, трпељивошћу и великим радом можемо земљу 
да извучемо из кризе, рекао је Вучић 
ПРВИ пут откако се мери незапосленост у Србији, од 1995, њена стопа је мања од 10 одсто. 
Грађани Србије су показали да марљивошћу, стрпљењем, трпељивошћу и великим радом 
можемо земљу која је имала 24 до 25 одсто незапослених, да извучемо из кризе, рекао је 
председник Србије Александар Вучић на отварању кинеске фабрике за производњу ауто-делова 
"Јанфенг отомотив интериорс" у Крагујевцу. 
Он је нагласио да ни тиме није задовољан и да је циљ да се дође до нивоа у ЕУ, где је између 
шест и седам одсто незапослених. 
- Привредни раст Србије ће ове године можда достићи и четири одсто, због великог опоравка 
индустријске производње и то је драстично више него што су предвидели за ову годину ММФ и 
Светска банка - казао је Вучић. - То би нам донело нову снагу и још већи замајац и за увећање 
плата и пензија у кратком временском периоду, али, да сачакемо тих неколико недеља и да то 
видимо. 
У новоотвореној фабрици у Крагујевцу већ је запослено 200 радника, а планирано је да се у 
наредне четири године ангажује још 570 радника, а вредност производње би до 2023. требало да 
достигне 76 милиона евра. 
- Првих 400 биће ангажовано до краја ове године - каже Вучић. - За нашу земљу је 
запошљавање кључно, а Србија први пут има мање од 10 одсто незапослених. Занатлије - 
столари, тесари, заваривачи ускоро ће имати веће плате од менаџера и пи-ар стручњака. 
Према мишљењу Зорана Мартиновића, директора Националне службе за запошљавање (НСЗ) 
ово је најбољи резултат и остварење циља Владе постављеног још 2014. 
- Оно што је пре пет година свима деловало недостижно, показало се, међутим, да је и те како 
достижно. Побољшањем привредног амбијента, оживљавањем производње, страним и домаћим 
инвестицијама полако се стиже и до остварења коначног циља, а то је европски просек. Број 
људи на евиденцији НСЗ такође пада у континуитету. Стопа ативности и стопа запослености 
расте и очекује се да се тај тренд настави и у наредном периоду - истиче Мартиновић. 
Професор социологије рада Дарко Маринковић сматра да је Србија на добром путу и да корак 
по корак сигурно иде напред, а да су нови послови и отварање фабрика пут ка економском и 
технолошком напретку који свакако воде бољем квалитету живота обичних људи. 
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- Људи данас све мере по дебљини новчаника, а он је, иако скромно, све дебљи - каже наш 
саговорник. - То свакако води порасту вредности динара и кредитног рејтинга наше земље. - 
Поједине опаске да се у Србију доводе нижеразредне индустрије за мале паре - не стоје, јер 
инвеститори улажу према својим интересима. Наш циљ требало би сада да буде повећање 
стручности наших радника, чиме ће нам се отварати и нове могућности. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), тврди да не 
може да се занемари чињеница да се многе фабрике, попут ове у Крагујевцу, отварају широм 
Србије и да има нових радних места, али чини јој се да је ситуација, што се тиче смањења стопе 
незапослености на терену, мало другачија од званичне статистике. 
- Мислим да није само запошљавање разлог смањења стопе незапослености, већ и другачија 
методологија обраде података - каже Савић. - С друге стране, велики број људи данас одлази у 
земље ЕУ у потрази за послом. 
ДОБРА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ 
- МНОГИ наши купци и произвођачи су изградили фабрике у централној и источној Европи - 
каже Стив Месарош, представник компаније "Јанфенг". - Србију смо изабрали за ширење, јер се 
ауто-индустрија помера ка истоку. Ово је добра географска позиција за наше послове у 
централној Европи и нове планове за ефикасан транспорт у том региону. Компанија "Јанфенг" 
има производне погоне и центре у више од 20 земаља света, а у око 110 фабрика запослено је 
више од 32.000 радника. 

 
 

 
 
ОТКАЗ ЗА ЛАЖНО БОЛОВАЊЕ Годишње 300.000 радника користи 
одсуство због болести, а како ће послодавци утврђивати ДА ЛИ 
ФОЛИРАЈУ 
Аутори:М.А./Т.К.  
 
Нови прописи који предвиђају отказ за лажирање боловања, па чак и санцкије за лекаре, више 
су превентивна мера и начин упозорења за раднике него решење које би у пракси било могуће 
применити. Ово тврде представници радника који подсећају да санкције за лажно боловање 
постоје одавно, али и да је питање колико би заиста и било могуће утврдити да је доктор дао 
лажну дијагнозу. 
Изменама Закона о раду предвиђено је да би запослени у Србији могли добити отказ ако се 
утврди да су лажирали боловање. Према предлогу Привредне коморе Србије, са санкцијама би 
могао да буде суочен и лекар који је без покрића раднику отворио боловање. 
Како се наводи "уколико је фирми у току једног месеца на боловању више од 10 одсто радника, 
послодавац од здравствене установе може тражити извештај на основу кога би се утврдила 
основаност привремене спречености за рад". 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), каже да 
предложене измене заправо нису никаква новина као и да неће суштински утицати на радника 
јер и сада постоје санкције за тако нешто. 
"И у досадашњем Закону о раду постојала је санкција за неосновано или лажирано боловање. 
Према томе и по важећем закону послодавац је могао да раскине уговор о раду уколико 
установи да је радник био на лажном боловању. Такође, утврдити лажно боловање није лако јер 
то повлачи и позивање лекара на одговорност. Тешко је утврдити и да ли је неко под психичким 
притиском или у депресији, а не би чудило да има доста таквих случајева", истиче Савић за 
"Блиц Бизнис". 
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Прошле године боловање је користило 310.511 осигураника, од којих 138.761 због болести или 
компликација у вези са одржавањем трудноће. Током 2018. године запослени су проверили 
више од пет милиона дана на боловању, а РФЗО је исплатио готово 11 милијарди динара за 
одсуствовање дуже од 30 дан 
Савић истиче да никако није заговорник лажног боловања, али да треба бити реалан и рећи 
зашто радници у Србији често иду на боловање. 
"Наше зараде су међу најнижима у региону. Не може да се живи од тридесетак хиљада динара 
месечно, колико већина прима, и морају да раде допунске послове. Да ти радници раде за 1.000 
евра, ником не би пало на памет да узима лажно боловање како би ишао на други посао", 
наводи Савић. 
Да већ постоји процедура за утврђивање лажног боловања каже и Зоран Стојиљковић, 
председник Удруженог гранског синдиката "Независност". 
"Фасцинантно је да идете на то да омогућите послодавцима да дају отказ у случају 
фалсификованог боловања, иако се боловање више никоме не исплати. Та одсуства су 
материјално учињена неприхватљивом варијантом - и нико их не користи осим у крајњем 
случају. Ако је могуће фалсификовано боловање то значи д аје неко одобрио, а онда ви морате 
да доказујете а то бламира и лекаре", истиче Стојиљковић. 
Како кажу у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доношење новог 
Закона о раду планирано је до краја 2021. године. Тај акт би, додају у ресорном министарству, 
требало да буде у потпуности усклађен с међународним стандардима Међународне 
организације рада и Европске уније (ЕУ). 
 
 

Брбабић: Укидање забране запошљавања вероватно од јануара 2020. 
Извор:Танјуг 
  
Премијерка Ана Брнабић најавила је данас да ће влада вероватно на крају године предложити 
потпуно укидање Закона о забрани запошљавања у јавном сектору. 
- На крају 2019. вероватно ћемо предложити потпуно укидање тог закона, да не постоји више 
забрана запошљавања у јавном сектору. Али ћемо задржати комисију за запошљавње, јер 
морамо да имамо систем контроле, па свакако и кроз централни реигистар обавезника 
социјалног осигурања, али и кроз владину комисију како не би дошло поново до прекомерног 
запошљавања - рекла је премијерка у Скупштини Србије. 
Премијерка је, одговарајући на посланичко питање Муамера Зурколића "када ће бити укинута 
забрана запошљавања у јавном сектору пошто квалитет у школству трпи због тога", рекла да 
Влада никада није била против тога да се запосле људи где постоји недостатак кадрова. 
Брнабићева је навела да је у сектору здравства само прошле године запослено 4.000 људи, а ове 
године још више. 
- Нисмо дозвољавали запошљавање додатне администрације, осим у ванаредним околностима, 
исто тако и у школству - додала је премијерка. 
Како је рекла, највећи проблем је у систему социјалне зашите и већ је разговарала у влади о 
томе пре два дана и договорено је да се одржи посебан састанак. 
- Ту нам недостаје 790 људи. У школству, ако постоји потреба и она се образложи, ако постоји 
простор у буџету за плате, иде аутоматски дозвола за запошљавње. Све ће бити другачије од 1. 
јанура 2020, релаксираћемо то питање, али задражавамо контролу да не би дошло до искакања 
из буџета и прављења огромних трошкова - навела је Брнабић. 
 
 
 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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ЉУДИ ПОСЛЕ ЧЕТРДЕСЕТЕ ТРЕБА ДА РАДЕ ТРИ ДАНА 
Продуктивнији су и ефикаснији 
Извор:Банкар.ме 
 
Истраживачи су закључили да се когнитивна ефикасност средовечних људи побољшала када су 
радили до 25 сати недељно. 
С друге стране, перформансе су се смањиле када је за недељу дана прошло више од 25 сати рада, 
због утицаја умора и стреса, показала је студија објављена у “Институту Воркер пејпер” у 
Мелбурну, која је укључивала низ когнитивних тестова. 
У њу је било укључено 3.000 мушкараца и 3.500 жена из Аустралије чије су радне навике 
анализиране. 
Тестирана је њихова способност да гласно прочитају речи и бројеве, а мерила се њихова 
способност памћења и способност размишљања. 
Закључено је да су учесници који раде 25 сати недељно у томе били успешнији, док су резултати 
оних који раде 55 сати били лошији чак и од незапослених учесника у студији. 
 
 

Ђорђевић: Труднице и породиље могу да пријаве послодавце ако крше 
њихова права 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић подсетио је 
вечерас да све труднице и породиље позивом на 0800-300-307 и избором опције два могу да 
пријаве послодавце ако крше њихова права, и поручио да нико неће бити привилегован већ 
максимално кажњен. 
Влада се заузела за борбу против свих оних који крше права породиљама и трудницама” , рекао 
је Ђорђевић у Скупштини Србије. 
Према његовим речима, од 22. јула до 27. новембра ове године било је укупно 208 позива и 
тицала су се 55 запослених трудница и 84 жена које су се налазиле на породиљском одстуству, а 
телефоном је дато 103 савета. 
“ - Инспекција је учинила 105 инспекцијских надзора, 13 решења и 36 налога за записнике, 
четири указивања на прекршаје. Имали смо десет захтева за покретање прекршајних поступака, 
и то се све односило на 22 подслодавца за укупно 13 трудница и девет породиља - рекао је 
Ђорђевић. 
Он је додао да се цео списак и регистар води ажурно, да нема привилегованих и да се све налази 
на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у опцији 
“ инспекторат рада” . 
У регистру се, каже, може из недеље у недељу видети који су то послодавци који су кршили 
закон и који су одузели неко право трудницама и породиљама. 
 

 
ПОРАЖАВАЈУЋЕ И ПОНИЖАВАЈУЋЕ За килограм килограм телетине 
раде један дан и 50 минута, за килограм чајне СЕДАМ САТИ 
Аутор:Маја Башић  
 
Запослени који прима најнижу плату од 450 КМ, с обзиром на просечне цене, за килограм хлеба 
мора да ради 53,5 минута, килограм свињетине три сата и 40 минута, за килограм чајне седам 
сати, а за килограм телетине један цео радни дан и још 50 минута. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Ово је показала анализа Савеза синдиката РС, према којој у Српској за најнижу плату ради око 
40.000 запослених. 
Породици са платом од 450 КМ требају најмање 4,3 најниже плате да би подмирила трошкове 
синдикалне потрошачке корпе, те чак 1,6 најнижих плата за трошак прехране, пише 
Српскаинфо. 
Наиме, синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Српској у октобру је 
коштала скоро 1.913 КМ. 
Божана Радошевић, стручни сарадник за економско-финансијске послове у Савезу синдиката 
РС, каже да је то највиши износ, од када се израчунава вредност ове корпе. 
– Трошак прехране у октобру је износио 706 КМ, становање и комуналне услуге 587, текуће 
одржавање домаћинства 106, одећа и обућа 141, хигијена и нега здравља 90, превоз 200, 
образовање и култура 82 КМ. Просечна нето плата у октобру од 910 КМ је потрошачку корпу за 
овај месец покривала са 47 одсто. Наиме, за подмирење корпе у целости, била је неопходна 2,1 – 
наглашава Радошевићева. Према њеним речима, основне животне потребе представљају две 
трећине укупних трошкова корпе, а у октобру су достигле износ од 1.293 КМ. 
– За плату до 900 КМ месечно ради око 174.000 запослених или њих 65 одсто. Са просечном 
платом у привреди, која износи 620 КМ, није се могла обезбедити ни једна трећина производа и 
услуга из корпе. Тим радницима је требала 3,1 плата да би у целости обезбедили потрошачку 
корпу – каже Радошевићева. 
Додаје да је у октобру сваки други радник радио за плату која је једнака или мања од трошка 
прехране. 
 

 

 
 
Вучић: У току трка за људима, не територијама 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић истакао је да је у свету трка за људима, а не 

територијама, и да је због тога и даље велики проблем незапосленост младих, јер ће многи из 

иностранства да граби нашу радну снагу. 

У току је трка за људима, а не територијама. Само ми на Балкану мислимо да је трка за 
територијама важна, казао је Вучић у јутарњем програму ТВ Пинк. 
Он је указао да постоје два субјективна и два објективна разлога због којих фирме долазе у 
Србију. 
Два субјективна су што код нас имају људе који су квалитетни и лојални својој фирми, као и који 
се боре и желе успех компаније у којој раде. Такође, други фактор је што су марљиви на послу. 
Објективни разлог, нажалост, а то се смањује, је много нижа цена рада у Србији него у Немачкој 
или Чешкој, а даљи фактор је да као земљама субвенцијама помажемо смањење 
незапослености, односно отварање нових радних места, објаснио је Вучић. 
Осврнуо се на пад стопе незапослености испод 10 одсто, подсетивши да се од 1995. користи нова 
методологија, јер је до дата постоала уставно законска норма на првао запослености, па мерило 
није одговарало реалности. 
Од 1995. смо имали ниску незапосленост, али је на силу државним јаслама запосленост држана 
на између 12 и 13 одсто до 2003.године и то на различите нацицне. Од 2003. када креће убрзана 
пљачкашка приватизација, када људи почињу да отимају фабрике за плац, долази до слома 
тржишта рада и незапосленост расте на 23,9 одсто, те 25,9 процената, каже Вучић. 

https://srpskainfo.com/za-kilogram-teletine-rade-dan-i-50-minuta-nikad-veci-nesklad-izmedju-primanja-i-troskova-u-srpskoj/
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Како додаје, дошло се од 12 до 24 одсто незапослености уз 50 одсто незапослености младих. 
У таквој ситуацији морали смо да проводимо веома тешке реформе, идемо на фискалну 
консолидацију И многе тешке законе. Људи су мислили да је питање једног дана- реакција, али 
је питање смишљене и одговорне политике, па видите после пар година резултат, објаснио је он. 
Подсетио је да је, када је постао премијер, држава затекле тешко стање у вези пензија, јер није 
било пореза и доприносима којима је могао да се храни пензиони фонд. 
Плаћали смо пензије из буџета, а данас је учешће из буџета државе 26 одсто. Данас је систем 
много више него двоструко здравији, указао је он подвукавши да је много фабрика отворено. 
Рекао је да је мислио да може да запамти свако село у Србији, и фабрику коју је отварао, али да 
сада види да се сигурно не би сетио барем 10 фабрика које је отворио. 
Указао је да је јуче, приликом отварање фабрике у Крагујевцу, упознао 18. годишњег Петра 
Обрадовића, који му је рекао да му није тешко да ради, а који је завршио за столара. 
Питао сам људе из фабрике и рекли су ми да ће бити све више потребно занатлија, додао је он. 
Први пут се у КЦС вратило 20 медицинских сестара 

Вучић је изјавио да се први пут у Клинички центар Србије вратило 20 медицинских сестара - 
њих 10 из иностранства, а 10 из приватних клиника. 
Вратиле су се, каже, јер знају да су ове године повећане плате медицинским сестрама и 
техничарима 15 одсто, као и да могу да очекују 10-15 одсто повећања догодине, односно 
препознали су опредељеност државе да повећава зараде мединским радницима. 
Вучић је истакао да медицинске сестре и техничари раде озбиљан посао, који мора да буде 
адекватно плаћен. 
Они су с вама целу ноћ, у интензивној нези, брину о вама, раде најтеже послове и то морамо да 
платимо више. Зато смо зато смо нашли довољно срества а да не угрозимо буџет, рекао је Вучић 
за ТВ Пинк. 
Председник је приметио да је у мору прљавштине, зависти, пакости и негативних ствари, важно 
да се погледа шира слика, која говори колико је Србија на добром путу - да има најнижу стопу 
незапослености, уз високу стопу раста. 
Изгубили смо 30 година, уништили фабрике после 2000. године. Успели смо да се извучемо из 
тога у последњих пет година и то људи могу да виде. Градимо путеве, пруге више него икада, 
школе, вртиће, клиничке центре и надам се да људи то виде и да поштују резултате, рекао је 
Вучић. 
 
 

Ради се на Нацрту закона о осигурању у случају повреда на раду 
Извор:Танјуг 

 

АРАНЂЕЛОВАЦ: Министар рада Зоран Ђорђевић најавио је доношење новог Закона о 

осигурању у случају повреда на раду којим ће бити предвиђено да сви послодавци осигурају 

раднике, као и казне за оне који то не учине. 

Министар је новинарима након обраћања на отварању “Српских дана осигурања” у Аранђеловцу 
рекао да се ради на Нацрту закона и да се нада да ће он врло брзо бити и у скупштинској 
процедури. 
“Имамо велики број несрећа на раду и желимо да обезбедимо раднике тако што ће послодавци 
имати обавезу да их осигурају. То ће пружити сигурност радницима”, рекао је министар. 
Истакао је да је идеја да се уведе механизам да ако се та обавеза не испоштује буде пропраћена 
казненим мерама. 
“Биће предвиђено да сви послодавци имају обавезу да осигурају запослене и било је дилема да 
ли ће то бити нови намет привреди. Радили смо анализу која је показала да би у првом периоду 
то био намет али они који се баве ризичним пословима већ имају обавезу исплате штете и 
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законом би било предвиђено да осигуравачи исплаћују штету чиме би фактички растеретили 
привреду и све оне који не осигуравају радника натерали да то учине”, истакао је Ђорђевић. 
Министар је додао да је реч о важном закону којим ће се такође област осигурања подићи на 
виши ниво. 
Обраћајући се на скупу навео је да је важно да се становништво едукује и информише о значају 
осгурања. 
 

 

 
 
Најављено укидање забране запошљавања у јавном сектору Србије 
Пише: Бета 

 
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће на крају ове године предложити 
потпуно укидање забране запошљавања у јавном сектору, али ће задржати владину комисију 
како не би дошло до прекомерног запошљавања. 
На седници Скупштине Србије о посланичким питањима, премијерка је одговарајући посланику 
Странке правде и помирења Муамеру Зукорилићу она је истакла да забрана запошљавања није 
ни до сада угрожавала ниво услуге грађанима, те да је само у здравству 4000 људи запослено 
прошле године, а ове и више од тога. 
Брнабић је истакла да влада није дозвољавала запошљавање у администрацији, а да је највећи 
проблем у социјалној заштити где треба запослити 790 људи. 
И министар просвете Младен Шарчевић рекао је да је забрана запошљавања у просвети било 
грешка, јер су наставници неоправдано сврстани у администрацију. 
„Ту имамо 20 хиљада младих жена које не могу да се баве родитељством из страха да ће 
изгубити стално запослење и мислим да ћемо имати прави „беби бум“ кад то укинемо“ истакао 
је министар. 
На питање Зукорлића о здравственим и социјалним правима ученика који похађају верске 
школе, Шарчевић је рекао да би било добро да се верске школе, уз очување аутономије, 
прикључе целокупном школском систему како би их систем „препознао“ и како би ученици 
могли да изађу на тржиште рада. 
 
 

У кинеској фабрици у Крагујевцу радиће 250 радника до средине 2020. 
године, а до 2023. укупно 800 
Пише: Бета 

 
У компанији „Yанфенг Аутомотиве Интериорс“ (YФАИ), која ја данас свечано отворена у 
Крагујевцу, производња ентеријер делова за аутоиндустрију је отпочела пре 15-ак дана уз 
ангажовање 180 радника, а до средине 2020. године биће упослено укупно 250. 
„Ослањамо се на локалну радну снагу и већ имамо 180 запослених у нашој новој фабрици. 
Постепено ћемо повећавати број запослених на 250 до средине 2020, а намеравамо да 
запослимо до 800 стручних људи из региона до 2023“, рекао је менаџер фабрике Милан 
Радовић. 
Додао је да фабрика нуди могућност напредовања у каријери и добре радне услове, као и 
бенефите и за производне и за административне раднике. 
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„У овом тренутку тражимо раднике за радно место оператера у производњи и раднике за 
одржавање алата. Обзиром да смо у процесу раста, имаћемо потребе за још људи свих профила, 
попут службеника у сектору за људске ресурсе. Процес запошљавања за упражњена радна места 
је већ у току“, казао је Радовић. 
Он је новинарима у Крагујевцу рекао да је почела производња на првој линији, да је у току 
успостављање друге, док ће трећа линија стићи у јануару, а четврта крајем марта 2020. године. 
„План фабрике је да до 2023. буде ангажован укупан производни капацитет фабрике од 20.000 
квадратних метара. Тренутно је упослено од 10 до 15 одсто, да до краја 2020. године упосленост 
капацитета биће од 40 до 50 одсто“, истакао је он. 
Казао је да су производи из Крагујевца намењени реномираним компанијама аутоиндустрије у 
земљама широм света, међу којима је и Кина. 
Јанфенг фабрика у Крагујевцу је 111. фабрика и једна од најмодернијих из породице Јанфенг у 
свету. 
Инвеститор изградње фабрике је „ЦТП“, а Јанфенг је закупац простора, што је стратегија 
кинеске компаније свуда у свету. 
На свечаном отварању фабрике у Крагујевцу речено је данас да је план да фабрика до 2023. 
године достигне вредност производње од 76 милиона евра. 
Вучић: Држава ће пружити максималну подршку опстанку Фијата у Крагујевцу 
Председник Србије Александар Вучић је данас у Крагујевцу поручио да „запослени и сви људи у 
Крагујевцу“ могу да рачунају да ће држава пружити максималну подршку уколико опстанак 
Фијата у том граду буде зависио од тога какве ће услове, субвенције и подстицаје да понуди 
држава Србија. 
Он је рекао да зна да сви у Крагујевцу прате Фијатова спајања са великим светским 
компанијама. 
„Очекујемо, надам се, важне вести и за Крагујевчане и нашу земљу у целини“, казао је Вучић. 
Рекао је да „оно што ми можемо да радимо, то и радимо, то ћемо да радимо“, а „ако буде било 
када постављено питање даље подршке и даље помоћи државе Србије опстанку Фијата у 
Крагујевцу, на то сви запослени могу да рачунају, на то сви људи у Крагујевцу могу да рачунају“. 
 

 

 
 
 

Усвојен буџет за 2020. годину 
Аутор:Бета  
 
Скупштина Србије усвојила је буџет Србије за 2020. годину којим су предвиђени приходи од 
1.314,5 милијарди динара и расходи од 1.334,7 милијарди динара, а дефицит ће износити 20,2 
милијарде динара, односно 0,3 одсто бруто домаћег производа (БДП). 
За буџет је гласао 151 посланик, против и уздржан није био нико. 
Буџет је планиран на основу процене да ће раст БДП у 2020. години бити четири одсто, а да ће 
инфлација износити два одсто. 
За плате запослених у државној служби биће издвојено 295,4 милијарде динара, а за пензије 
581,2 милијарде. 
Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је раније, када је образлагала буџет, да је предвиђено да 
се за капиталне инвестиције издвоји око 260 милијарди динара. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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За субвенције је планирано 95,3 милијарде динара, од чега за подстицаје инвеститора 9,3 
милијарде. 
Закон о буџету ће ступити на снагу у року краћем од осам дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Републике Србије. 
Мали: Буџет развојни и избалансиран 
Посланици Скупштине Србије усвојили су Закон о буџету за 2020. годину, који је према оцени 
министра финансија Синише Малог развојни, избалансиран и усмерен је на раст животног 
стандарда и инвестиција, саопштило је Министарство финансија. 
Буџетом су предвидјени укупни приходи од 1.314,5 милијарди динара и расходи у висини од 
1.334,7 милијарди динара, а предвиђени дефицит је 20,2 милијарди динара, односно 0,3 одсто 
бруто домаћег производа (БДП), подсећа се у саопштењу. 
"Буџет за 2020. годину подразумева веће плате у јавном сектору, веће пензије за 5,4 одсто, 
огромне инвестиције у нашу јавну инфраструктуру, путну, железничку, дакле за Моравски 
коридор, остале ауто-путеве", рекао је Мали и додао да је у протеклих пет година изграђено 
више од 320 километара нових ауто-путева. 
Мали је нагласио да се наставља са таквом политиком, јер је предвиђено, како је навео, "никада 
више новца за улагање у здравство, просвету, Фонд за науку". 
Министар је оценио и као охрабрујуће да ће Србија у трећем кварталу ове године имали стопу 
раста, "по флеш процени, од 4,7 одсто, док се очекује да ће за целу годину бити 3,8 одсто, а 
можда и више од тога". 
"Дакле, наша економија расте све брже, пројектовали смо четири одсто за 2020. годину, у нади 
да ће бити још већи раст", рекао је Мали. 
Он је истакао и да се очекује да просечна плата у децембру ове године буде већа од 500 евра. 
"Буџетом за 2020. годину предвидјена су повећања плата и пензија, али и рекордна издвајања за 
капиталне инвестиције, које ће подстаћи даљи раст БДП. 
Законима се омогућава и растерећење привреде, кроз олакшице, која ће јој дати могућност да 
буде још атрактивнија и конкурентнија и да допринесе већем привредном расту у 2020. 
години", рекао је Мали. 
У буџету за 2020. годину издвојено је 295,4 милијарди динара за плате, као и 581,2 милијарда 
динара за пензије за најстарије, које ће од јануара бити веће за 5,4 одсто. 
Више ће се улагати и у образовање и иновације, па се тако наставља модернизација образовног 
система, а за пројекат "Повезане школе и дигиталне уџбенике" планирано је око четири 
милијарде динара. 
Као подршка развоју науке, удвостручена су средства за Фонд за науку на милијарду динара. 
На дневном реду сет финансијских закона 
Посланици су после усвајања буџета започели нову седницу на којој ће разматрати сет 
финансијских закона који прате буџет Србије за 2020. годину. 
Пред посланицима су Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину и 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 
На дневном реду су и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
градјана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним 
таксама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину. 
Председница Скупштине предложила је да се на седници разматра и Предлог закона о 
изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о 
престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
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Разматраће се и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење 
добара, и Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за 
јавни медијски сервис. 
Предложено је да посланици размотре Предлог закона о изменама Закона о платама 
запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као и Предлог закона о изменама 
Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 
Предложено је да размотре и Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и 
намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона 
о изменама Закона о запосленима у јавним службама и Предлог закона о агенцијском 
запошљавању. 
Посланици на почетку седнице користе своје право да поставе питања надлежним 
инситуцијама, после чега ће прећи на утврђивање дневног реда. 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је на почетку расправе Скупштине о 16 
финансијских закона, да ти закони који се усвајају уз државни буџет, треба да буду додатни 
подстицај за запошљавање.  
Мали је рекао да је на основу података Завода за статистику, стопа незапослености у Србији у 
трећем кварталу ове године опала на 9,5 одсто први пут од 1995. године.  
Министар сматра да смањење стопе незапослености "указује да је економска политика на 
правом путу, а следећи циљ је европски просек незапослености од шест до седам одсто. 
Министар финансија је образлажући предложене законе рекао да је "један сет мера усмерен ка 
додатном смањењу оптерећења на зараде тако што се део доприноса за ПИО који исплаћује 
послодавац смањује са 12 на 11,5 одсто и повећање неопорезивог дела зараде са 15.300 на 16.300 
динара". 
Те две мере заједно омогућиће да се оптерећење на зараде са 62 одсто смањи на 61 одсто од 1. 
јануара 2020. године, рекао је министар, уз најаву да ће се то чинити и убудуће.  
Други сет закона су, рекао је министар, директни порески подстицаји усмерени за 
запошљавање. Тако за све новозапослене који у 2019. години нису имали посао, послодавац 
неће имати обавезу плаћања доприноса за ПИО 2020. године, док ће допринос бити умењен за 
95 одсто до краја 2021. и до 85 одсто до краја 2022. године.  
Уз то је у тим случајевима најавио ослобађање од пореза на доходак и то у наредне три године 
по 70, 65 и 60 одсто.  
"Још једна мера је смањење доприноса до 70 одсто за новонастањена лица која у протекле три 
године нису живела у Србији", како би се "подстакли наши млади који су у иностранству да 
врате", рекао је министар. 
 
 

Ђорђевић: Послодавци ће морати да осигурају све своје запослене 
Аутор:Бета  
 
Предлог новог Закона о осигурању у случају повреда на раду врло брзо ће ући у процедуру у 
Скупштини Србије, најавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић. 
Он је прецизирао да нови закон предвиђа да послодавци морају да осигурају све своје запослене, 
без обзиром којим послом се баве. 
Ђорђевић је на конференцији за новинаре поводом отварања "Српских дана осигурања" у 
Аранђеловцу оценио да ће нови закон "донети одређено оптерећење привредницима који до 
сада нису осигуравали своје запослене, али ће, када се буду дешавале повреде на раду, исплата 
штете бити велико растерећење".   

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Вучић: Држава ће пружити максималну подршку опстанку Фијата у 
Крагујевцу 
Аутор:Бета  
 
Председник Александар Вучић је у Крагујевцу поручио да "запослени и сви људи у Крагујевцу" 
могу да рачунају да ће држава пружити максималну подршку уколико опстанак Фијата у том 
граду буде зависио од тога какве ће услове, субвенције и подстицаје да понуди држава Србија. 
Он је рекао да зна да сви у Крагујевцу прате Фијатова спајања са великим светским 
компанијама. 
"Очекујемо, надам се, важне вести и за Крагујевчане и нашу земљу у целини", казао је Вучић. 
Рекао је да "оно што ми можемо да радимо, то и радимо, то ћемо да радимо", а "ако буде било 
када постављено питање даље подршке и даље помоћи државе Србије опстанку Фијата у 
Крагујевцу, на то сви запослени могу да рачунају, на то сви људи у Крагујевцу могу да рачунају". 
 
 

Јанфенг отворио фабрику у Крагујевцу, Вучић честитао радницима 
Аутор:Бета  
 
Кинеска компанија Јанфенг (Yанфенг) аутомотиве интериорс, лидер у области аутомобилских 
ентеријера, отворила је фабрику у Крагујевцу. Отварању фабрике у Крагујевцу, која ће бити прва 
те компаније у Србији, присуствовао је председник Србије Александар Вућић. 
Вучић је честитао радницима који данас почињу да раде и изразио уверење да ће пре краја 
следеће године бити 400 запослених, односно око 800 запослених до 2023. године. 
"Србија први пут од када се мери ниво незапослености има мање од 10 одсто незапослених, 
односно 9,5 одсто, и ја честитам људима који су доказали да стрпљивошћу и марљивошћу 
можемо да извучемо земљу из кризе", рекао је он и додао да је циљ да се незапосленост спусти 
на ниво ЕУ од шест до 6,5 одсто. 
Вучић је позвао и друге стране инвеститоре да улажу у Србији и рекао да ће захваљујући 
дуалном образавању Србија моћи у будућности да понуди довољно образоване и квалификоване 
радне снаге. 
Погон Јанфенг у Крагујевцу се простире на 18.500 квадратних метара и планирано је да у њему у 
почетку ради 200 људи. 
Седиште компаније је у Шангају, а има око 110 производних погона и техничких центара у 20 
земаља и више од 32.000 запослених.     
 
 

АмЦхам: Пословна клима у Србији слабија, радна снага највећи изазов 
Аутор:Бета  
Чланице Америчке привредне коморе (АмЦхам) у Србији оцениле су да је пословна клима 
слабија него лане, а да је највећи изазов доступност радне снаге. 
На конференцији АмЦхам "Седмо пролазно време 2019. година" речено је да се две трећине 
компанија у годишњем истраживању приоритета за унапређење услова за пословање изјаснило 
да су умерено задовољне пословном климом и тек нешто више од половине малих и средних 
предузећа дели то мишљење. 
Према оцени пословног окружења, у Србији је у 2019. истраживање показује да је умерено 
задовољно 66 одсто компанија, да је углавном незадовољавајуће изјаснило се њих 22 одсто, а 
потпуно незадовољавајуће шест одсто. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


15 

 

Као највећи изазов за развој пословања око кога су се сложиле све чланице АмЦхам је 
доступност радне снаге. 
Први приоритет за унапређење пословне климе за 76 одсто испитаника је унапређење рада 
правосуђа. 
На другом месту је смањење корупције, што тражи 73 одсто испитаника, а на трећем месту 
приоритета је увећање предвидивости пореског система и ефикасност Пореске управе коју 
тражи 63 одсто чланица Коморе. 
Највише посла је, како је истакнуто, као и претходних година остало у домену унапређења 
здравствених установа, реформи јавних предузећа, као и у унапређење образовања и његово 
повезивање са привредом. 
Чланице АмЦхам похвалиле су Владу Србије за почетак примене еУправе, а досадашње најбоље 
оцењене реформе су смањење буџетског дефицита и администрације за прибављанеј 
градјевинских дозвола. 
Компаније чланице АмЦхам су, трећу годону заредом, оптимисти када је реч о прогнозама 
сопственог раста. 
У 2020. години 78 одсто компанија очекује раст пословања, а 61 одсто планира нова 
запошљавања. 
Истакли су да 84 одсто чланица АмЦхам нема ни једног запосленог са минималном зарадом, а 
94 одсто не користи субвенције за инвестиције или запошљавање. 
АмЦхам је истраживање радила од јула до октобра ове године у које је било укључено 100 
микро, малих и старт ап компанија. То удружење окупља 200 америчких, медјународних и 
домаћих компанија које запошљавају око 100.000 људи и у Србији су инвестирале 14 милијарди 
евра. 
 

 
 

 
 
Гигант „Југопревоз” из времена СФРЈ иде у стечај 
Извор:Танјуг 
 
ЧАЧАК - Привредни суд у Чачку отворио је поступак стечаја над „Холдинг” компанијом доо 
„Југопревоз” због презадужености. 
Агенција за лиценцирање управника у Београду је одређена за стечајног управника, пренела је 
агенција Рина. Повериоцима је упућен позив да у року од четири месеца пријаве своја 
потраживања. 
Чачански „Југопревоз”, гигант из времена бивше СФРЈ, како се наводи у монографији 
„Аутопревоз” (1977) која се данас чува у Завичајном одељењу Градске библиотеке у Чачку, у 
1976. години превезла је чак 90 милиона путника. 
Тих дана предузеће је имало 800 аутобуса са 50.000 седишта, 350 камиона и 5.000 радника у 
Србији са покрајинама, Црној Гори и БиХ. 
Са распадом Југославије, то исто се догодило и „Југопревозу”, па су уследила одвајања и 
пререгистрације предузећа, преноси ТаЊуг. 
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