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Миграције се дешавају у оба смера: За три године вратило се у Србију 30.000 
људи 
Б. Радивојевић  
 
Данас се у свету обележава Међународни дан миграната, а све више наших граћана напушта 
земље привременог боравка. Депортовано је њих 49 одсто, а 51 одсто је враћено у Србију 
добровољно 
У свету се данас обележава Међународни дан миграната, а Србија га дочекује са значајним 
повећањем броја наших грађана који су се добровољно вратили у земљу. 
Сваке године хиљаде српских грађана емигрира у земље Европске Уније, највише у Немачку, 
али исто тако многи буду враћени, јер не поседују статус за боравак. Главни разлог одласка је 
потрага за послом и бољим животним условима. Ипак, сада се по први пут са сигурношћу може 
потврдити да се у периоду од 2015. до 2018. године у Србију вратило око 30.000 наших грађана, 
од којих је половина била непријављена. Депортовано је њих 49 одсто, а 51 одсто је враћено у 
Србију добровољно. Најрањивију групу ових мигранта-повратника чине Роми, више од 80 
одсто, и они се приликом повратка сусрећу са бројним комплексним проблемима који погађају 
читаве породице. 
Из тог разлога, у Србији је кроз глобални програм "Миграције за развој" успостављен Немачки 
информативни центар за миграције, стручно образовање и каријеру - ДИМАК, који спроводи 
Немачка међународна организација ГИЗ по налогу Немачког министарства за економску 
сарадњу и развој. Део пројектних активности односи се на јачање капацитета повратника и 
подршку у процесу социо-економске реинтеграције. Фокус је стављен на саветовања у области 
миграција, као и на планирање каријере и стручно образовање. 
- Кроз глобални програм "Миграције за развој", повратницима се омогућава достојанствен, 
стабилан и одржив повратак и стварање шансе за њихов живот у Србији. Тако на пример, 
упућујемо их на националне институције, организације цивилног друштва и друге донаторе, 
што свакако доприноси бољој информисаности повратника о могућностима запошљавања. 
Такође,асистирамо им да покрену сопствени посао, прођу кроз различите обуке и едукације, 
реше стамбено питање... Циљ нам је да се повратницима омогући успешна реинтеграција у 
друштво која би спречила даљу илегалну миграцију у земље Западне Европе -каже Мирјана 
Димитријевић, ДИМАК саветница за повратак и реинтеграцију. 
Колико је Програм за миграције допринео укључивању повратника у друштво, пказују и 
упоредни подаци из истраживања која су спроведена током 2011. године и 2019. године. 
- Велики напредак остварен је у здравственој заштити миграната-повратника у Србији, у 
односу на 2011. годину. Смањио се број повратника који немају здравствено осигурање са 11 на 
свега 1,8 одсто. Овај напредак резултат је увођења здравствених медијатора у ромским 
заједницама, као и промена правног оквира, по којем Роми могу да остваре здравствено 
осигурање као припадници националне мањине. Такође, поређење података о квалитету 
животу повратника из 2019. године указују на значајно побољшање услова становања у односу 
на период од пре осам година. Исто тако, запосленост се креће узлазном путањом, показујући 
раст од три одсто, док је стопа незапослености повратника пала са 70 на 60 одсто - каже 
Свјетлана Ђокић, Национални координатор програма "Миграције за развој". 
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Немачка међународна организација ГИЗ већ годинама успешно сарађује са Комесаријатом за 
избеглице и миграције Републике Србије, а резултат је унапређење онлине базе података 
повратника по Споразуму о ремисији, која ће бити од великог значаја како за ове организације, 
тако и за њихове кориснике. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 
располаже годишњим буџетом од 20 милиона динара који су намењени за реинтеграцију 
повратника по Споразуму о реадмисији. Преко јединица локалних самоуправа повратници 
добијају помоћ у виду стамбеног збрињавања, али и економског оснаживања. 
- Када је реч о стамбеном збрињавању као помоћ одвајамо средства за куповину сеоских 
домаћинства, грађевинског материјала, као и за куповину монтажних кућа. Што се тиче 
економског оснаживања, повратницима помажемо грантовима у висини од 200.000 динара - 
каже Дејан Милисављевић, саветник у Комесаријату за избеглице и миграције Републике 
Србије. - Комесаријат активно пружа помоћ повратницима и у канцеларији за реадмисију на 
аеродрому "Никола Тесла". 
НОВИ ПОЧЕТАК 
Значајни приоритет немачко-српске развојне сарадње јесте да се нашим грађанима који се 
враћају из Немачке и других земаља Западне Европе пружи прилика за нови почетак. Један од 
позитивних примера јесте Емилиано Павковић, који је заједно са породицом успешно прошао 
процедуру повратка. 
- Одрастао сам у једној сиромашној породици у Бојнику. Тежак живот у Србији нас је натерао 
да кренемо путем Немачке 2010. године, са надом да обезбедимо бољи живот. Моја породица је 
веровала да можемо да останемо у Немачкој, али смо депортовани 2016. године. Као корисник 
пројекта Немачке развојне сарадње, завршио сам обуку за дигитални маркетинг. Након 
тога,конкурисао сам на једном од пројеката и добио подршку у виду опреме за покретање 
малог бизниса. На тај начин сам успео да у августу 2018. године отворим фирму која се бави 
дигиталним маркетингом. Захваљујући организацији ГИЗ, моја породица и ја имамо шансу за 
нови почетак у Србији - рекао је Емилиано Павковић. 
 

Преговори месецима тапкају у месту: Бели мантили у Републици Српској 
траже повећање плате за трећину! 
С. МИШЉЕНОВИЋ  
 
Фемић: Медицинска сестра ради за око 700 КМ, тражимо да њихова зарада буде 1.000 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ синдиката здравствених радника РС траже од Владе РС да се убрзају 
преговори о повећању плата свим запосленим у здравственом сектору Српске, јер сматрају да се 
преговори месецима не померају са мртве тачке. 
 
Захтев синдикалаца је да се плата повећа за 30 одсто, али не би одбили ни повећање од 20 
одсто! Проблем око малих плата белих мантила у РС није од јуче, кажу синдикалци за 
"Новости", али због малих примања све већи је одлив кадрова и то је кључни проблем. 
Миодраг Фемић, председник Струковног синдиката здравствених радника РС, каже, за 
"Новости", да нису задовољни у ком смеру иду разговори са Владом и да нема конкретне приче 
о повећању плата, већ да се доста тога своди на причу "шта би било кад би било". Он каже да ће 
синдикалци у наредним данима одржати састанке да виде како да делују према Влади. 
Фемић истиче и да би се повећање плата односило на 6.500 белих мантила у Српској, а који 
сада због малих примања напуштају Српску и одлазе широм Европе да раде. 
- Медицинска сестра у РС ради за плату од 650 до 700 марака. Ми тражмо да њихова плата буде 
1.000 КМ. Доктор опште праксе има плату од 950 до 1.200 КМ. Наш захтев је да плате доктора 
буду минимално 1.700 КМ - истиче Фемић. 
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Он поређења ради каже, да су плате доктора у Немачкој, а где махом одлази кадар из Српске, 
око 10.000 марака. 
- За медицинске сестре плате у Немачкој су у распону од 3.000 до 6.000 марака, ето због чега 
људи одлазе - истиче Фемић. 
Како каже, нису само у Немачкој веће плате, него и у Федерацији БиХ, и то за два до три пута 
него у здравственом сектору РС. 
- У Федерацији БиХ доктори раде за плату од 4.600 марака, а медицинске сестре за 1.500 КМ - 
поручује Фемић. 
 
Он додаје да иако имају проблема у преговорима са Владом РС мора истаћи веома коперативан 
однос са министром здравља РС Аленом Шеранићем, који је доста реалан и коректан у 
разговорима. 
Из Министарства здравља и социјалне заштите РС су саопштили да су се сви досадашњи 
разговори са представницима свих синдиката из области здравства одвијали у складу са 
обавезама из Закључка који је донела Влада на седници крајем септембра ове године. 
Подсећају, да је потписана Одлука о утврђивању цене рада за сва запослена лица у области 
здравства РС, а којом се цена рада од 1. октобра 2019. повећала са 135 на 145 КМ. 
- Именоване су радне групе, које треба да усагласе измене законских прописа и колективног 
уговора којим се регулишу плате и накнаде у области здравства - истиче Ален Шеранић, 
министар здравља. 
КЉУЧНИ ПРЕГОВОРИ 
МИЛЕНКО Гранулић, председник Синдиката здравства и социјалне заштите РС, каже да 
преговори са Владом иду споро, али да се не сме одустајати од њих. 
- Задња солуција је штрајк и томе не треба ни размишљати све док трају преговори са Владом. 
Кључ је разговор и да се дође до повећања плата свих запослених. Да ли ће то бити 30 или 20 
одсто није толико битно, колико је важно да се плате повећају - истиче Гранулић. 
 

 
 
Запослени у Хиполу одбили лошије уговоре о раду, па остали без посла 
Пише: М. Н.  

 
 
Стечајни управник раднике „претворио“ у посетиоце 
Око 40 погонских производних радника хемијске фабрике Хипол из Оџака одбило је да 
потпише уговор о раду који им је стечајни управник, Будимир Мрдовић понудио 27. новембра 
за тај месец, а неколико дана касније на капији предузећа затекли су обавештење да их 
портири „сматрају посетиоцима“, односно да више немају статус запослених. 
     
Радници истичу да су једини и последњи уговор о раду имали за јули месец, потом су радили 
без тога да би им нови био понуђен крајем новембра али са знатно лошијим условима. 
Између осталог, укинуто је плаћање ноћног и рада у време викенда а избачена је и накнада за 
путне трошкове. Отказу који им није уручен, иако су скинути са листе ПИО фонда, претходила 
је обустава рада, најпре на 30 одсто а потом су „безбедно зауставили производњу“, тако да 
фабрика сада не ради, нити то може јер осим запослених који су прогласили штрајк преостали 
радници немају потребне лиценце. 



6 

 

И поред тога, тврде да имају сазнања да се у погонима претаче гас и да то обављају нестручна 
лица. Они су се још пре десет дана обратили инспекцији рада Западно-бачког управног одбора, 
која је надлежна и за радне односе и за безбедност, али немају информацију да су инспектори 
изашли на терен. 
Како је Данас незванично сазнао, два инспектора су на годишњем одмору а трећи је вероватно 
био на терену, јер је телефон у тој служби, где смо покушали да добијемо конкретну 
информацију, већ неколико дана звонио у празно. 
Иначе, стечај Хипола од самог почетка је контроверзан. До проблема у пословању дошло је 
након раскида неуспешне приватизације која је фабрици оставила терет од 11 милиона евра. 
Реч је о кредиту који је бивши власник, словеначка Орка, подигла у име Хипола иако тај новац 
није уложен у фабрику. Стечај је уведен у марту 2017. на захтев Еуро гаса чија су потраживања 
износила више од половине укупних дугова а који је одмах предложио и план реорганизације 
према коме би обавезе Хипола конвертовао у свој капитал. Готово три године одбор 
поверилаца није се изјаснио о том плану, па одлука да ли ће фабрика да оде у банкрот или ће се 
дугова решити кроз реорганизацију још није донета. 
За то време, медији наводе да се новац исисава кроз неколико канала а стечајна маса убрзано 
топи. 
У међувремену, уговор о поверавању послова претходни стечајни управник склопио је са 
фирмом Енергреен из Новог Сада, која се раније бавила такси превозом и пословала под 
називом Наш такси. Извори Данаса тврде да је то био један од канала за извлачење новца, а 
наводе пример да је пре два месеца промењен стечајни управник и да се у време те смене 
изненада појавило 15-ак анекса уговора између Хипола и Енергреена. 
Они су се, наводно, налазили код шефице набавке, иако она ни иначе, у стечају поготову, није 
овлашћена за потписивање таквих докумената. Сада се Енергреен јавио као заинтересовани 
закупац фабрике, и према незваничним информацијама почеће да ради од 1. јануара наредне 
године. Иначе, током марта ове године био је отворен тендер за избор закупца, а најповољније 
услове дала је једна смедеревска фирма, која је понудила 1,1 милион евра за годишње 
изнајмљивање погона и преузимала све трошкове из рада фабрике. 
Повериоци ни о том закупу нису одлучивали, у фабрици се више и не помиње а једно од 
објашњења било је да то није фирма из хемијске индустрије. То није ни Енергреен, који се сада 
бави производњом пелета, али то изгледа није сметња ни за важећи пословни однос нити за 
будући који се по свему судећи припрема. 
Наш лист покушао је пре недељу дана да ступи у контакт са стечајним управником. Он је 
обећао да ће се сутрадан јавити, разјаснити све дилеме и одговорити на питања Данаса, али се 
потом више није јављао на телефон. Међу радницима кружи прича да се он не јавља ни 
инспекцији рада, али то нисмо могли да проверимо, јер се ни они не одазивају. 
Чудне одредбе 
Није само смањена зарада новина у уговору о раду који је понуђен радницима. Чудан је и члан 
17 који гласи да „запослени неће самостално, без сагласности стечајног дужника иступати у 
медијима у вези активностима и делатности стечајног дужника или његовог ангажмана у 
својству запосленог код стечајног дужника при чему би користио информације, податке и 
сазнања до којих је дошао у својству запосленог“. 
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Синдикат Независност РТС: Нисмо топовско месо за обрачун власти и 
опозиције 
Пише: Бета 
     

 
 
Синдикат Независност Радио-телевизије Србије (РТС) поручио је данас и власти и опозицији 
да радници РТС-а нису „топовско месо“ за обрачун на политичкој сцени и позвали РТС да 
уређивачку политику „усагласи са здравим разумом“. 
„Докле ће се Информативни програм наше куће до последње капи наше крви борити за 
одбрану своје верзије стварности, која притом тако упадљиво одговара тренутним носиоцима 
власти? Није ли напокон дошло време да се уредјивачка политика усагласи са здравим 
разумом, и да се на екран јавног сервиса ког плаћају сви грађани Србије поставе теме које су од 
значаја за све њих, а којих сада на том екрану нема?“, наводи се у саопштењу за јавност. 
Додаје се да је време да јавни сервис почне да јавности нуди оно што, било власт било 
опозиција, од јавности покушавају да сакрију, јер није вест оно што на конференцији за 
новинаре саопште портпароли и лидери опозиционих или владајућих странака, већ оно што су 
покушали да сакрију. 
Незадовољни радом и уређивачком политиком Информативног програма РТС-а, присталице 
дела опозиције блокирале су недавно осам сати приступ згради јавног сервиса, објављујући 
притом да је излазак могућ али да уласка нема. 
„С обзиром да је блокада била најављена дан раније, руководство наше куће реорганизовало је 
рад поменутог сегмента РТС и изместило монтаже и остале капацитете омогућујући тако да 
Дневник и остале информативне емисије иду у програм у неизмењеном и неокрњеном издању 
од уобичајених”, навео је Синдикат Независност. 
Оцењује се да измештање Информативног програма на безбедне локације у граду, а остављање 
радника који производе остале сегменте програма у блокираној згради, буди врло непријатна 
сећања на ратне Дневнике из пролећа 1999. године, када је једна од уредница Информативног 
програма из дана у дан позивала пилоте НАТО пакта да додју, и да их „ми чекамо“. 
„Када су пилоти на крају дошли носећи свој уобичајени товар бомби, ни та колегиница, нити 
ико од уредника и новинара Информативног програма није био ту; били су измештени на 
безбедне локације. Бомбе је тада дочекало техничко особље наше куће, остављено ту да изгине 
због јефтиних пропагандних поена за које се сматрало да ће их та колективна смрт донети 
„нашој ствари“, пише у саопштењу. 
Наводи се да се, у супротном, поново ближи време када ће животи радника РТС-а бити 
угрожени, и када ће сами морати да их штите. 
„У тој борби за сопствени живот, као што сви знамо, нема пардона. Позивамо руководство 
наше куће, и све оне којима је до правичног решења наше свеукупне друштвене драме, да на 
ово мисле на време“, пише у саопштењу. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.danas.rs/drustvo/pocelo-okupljanje-oko-rts/
https://www.danas.rs/drustvo/pocelo-okupljanje-oko-rts/
https://www.danas.rs/drustvo/pocelo-okupljanje-oko-rts/
https://www.facebook.com/wwwdanasrs
https://www.facebook.com/wwwdanasrs
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Француска влада преговара са синдикатима 
Пише: Бета 
 
Француска влада почела је преговоре са синдикатима о могућим променама предлога закона о 
пензијској реформи који је изазвао двонедељне штрајкове и демонстрације. 
 
     
Председник Емануел Макрон затражио је од своје владе да о томе преговара са синдикатима. 
Француски премијер Едуар Филип састао се одвојено са синдикалним водјама и послодавацима 
да покуша да надје начин за излазак из кризе због које је у великој мери паралисан јавни 
саобраћај. 
Он је са њима разговарао о потенцијалним амандманима на пакет реформи. 
Представник левичарског синдиката ЦГТ Филипе Мартинес исказао је након састанка „дубоко 
неслагање“ са премијером. 
„Имамо две перспективе сукоба. Немамо исте вредности“, рекао је он. 
Ипак, влада покушава да постигне договор са умеренијим синдикатима, за које се Макрон нада 
да би могли да попусте. Из анонимних извора блиских Макрону, новинска агенција АП сазнаје 
да председник не жели да одустане од реформи, али да „жели да их унапреди“. 
Нова рунда преговора је најављена за четвртак. 
Макрон неће учествовати у преговорима нити ће давати изјаве наредних дана. 
Нова рунда преговора је најављена за четвртак. 
Компромис који предвидја Макрон, био би у вези са старосном границом за пензионисање, која 
се по садашњем плану предвидја да буде 64 године од 2027, уместо садашње 62 године, да би се 
финансијски уравнотежио пензиони систем. Запосленима који би се пензионисали раније, 
поени би се одузимали, док би они који би у пензију отишли касније, добијали бонус. 
За синдикате је старосна граница „црвена линија“ коју не желе да предју. 
По председништву, Макрону је циљ да се протести паузирају пред Божић, али синдикати који 
предводе протесте за сада одбијају „примирје“ пред тај празник чија прослава почиње за три 
дана 
 
 
 

 
 

Србија тек ове године достиже БДП из 1990. 
 
Србија може остварити дугорачан раст од седам одсто годишње уз нови амбициозни програм 
реформи, који би јој омогућио да за десет година удвостручи БДП, сматрају стручњаци Светске 
банке, који су  представили Економски извештај о Србији „Нова агенда за привредни раст 
Србије”. 
 
Извештај на 500 страница постављен је  на сајту Светске банке, а директорка Светске банке за 
Западни Балкан Линда ван Гелдер рекла је на конференцији за новинаре да је Србији потребан 
нови залет реформи за отклањаје препрека за раст које би омогућиле подизање 
продуктивности и већу конкуренцију. 
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– Да ли је реално да Србија оствари раст од седам одсто годишње? Наш одговор је апсолутно да 
– рекла је Линда ван Гелдер. 
Навела је да је Србија већ спровела програм амбициозних и сложених реформи, а да би изазов 
за Србију у условима успоравања раста у глобалној привреди био да спроведе смео програм 
који би омогућио раст на дужи рок, а који би био усмерен на повећање инвестиција и њихове 
продуктивности и програм којим се подстиче приступ боље плаћеним пословима. 
Међу изворима раста водећа економисткиња у СБ навела је више јавних и приватних инвес
тиција, унапређење квалификација радника, повећање продуктивности и извоза, поспешива
ње конкуренције и ефикасност, као и финансирање фирми у експанзији 
Охрабрена је, каже, тиме што је председник Србије Александар Вучић на састанку, којем је 
присуствовала и премијерка Ана Брнабић, био веома заинтересован за налазе извештаја и да је 
затражио да тим Светске банке тесно сарађује с премијерком и Владом на изради акционог 
плана за привредни раст Србије. 
– Тражио је да дођемо поново пре краја децембра да му дамо додатне информације о 
активностима. До сада је реализовано неколико важних реформи, као што је јачање система за 
управљање јавним инвестицијама. То може створити бржи и бољи раст у наредној години – 
каже Линда ван Гелдер. 
Менаyерка глобалне праксе у СБ Галина Андронова Винселет каже да би раст од седам одсто 
омогућио да свака земља удвостручи доходак. 
– То показује математика – казала је Галина Андронова Винселет. – Одржавање седам одсто 
раста је тежак посао, али није немогућ задатак за Србију. 
Навела је би се уз годишњи привредни раст од пет одсто, доходак по глави становника 
удвостручио, али да би за то било потребно између 14 и 15 година. 
– Одржавање седам одсто раста сваке године у периоду од десет година нисмо видели у Европи, 
али то не значи да Србија не може да га достигне – навела је она. 
 
Избори не би требало да сметају 
На питање новинара да ли су стручњаци Светске банке узели у обзир чињеницу да су идуће 
године у Србији редовни избори, шеф Канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва каже 
да су то делимично узели у обзир, да избори обично успоравају економске активности, али и 
нагласио да је веома битно да се прихвати нова агенда. 
– Избори су у демократији ствар која се природно дешава, али избори дају и прилику за 
разговоре о таквим великим реформама. Надамо се да ће се у јавности дискутовати и о путу 
којим ће ићи Србија – каже Ндегва. 
Навео је и да избори не морају да буду реметилачки фактор, него нека врста мобилизације и 
прилика да се у друштву створи консензус о томе да треба спровести нову агенду. 
 
Водећа економисткиња у СБ-у Екатерина Вострокнутова рекла је да ће 2019. Србија тек достићи 
ниво БДП-а из 1990. године, да се привредни раст у последњих неколико година убразао и 
износио између три и четири одсто, као и да је незапосленост смањена. 
– Сповели смо симулацију на основу модела да видимо шта би се десило када би Србија имала 
амбицију да достигне Немачку за 20 година, израчунали која је стопа раста за то потребна и 
утврдили да би та стопа раста била седам одсто – казала је Екатерина Вострокнутова, 
поручујући да је сада право време да Србија настави да користи предности реформи 
спроведених у протеклих седам година. 
Међу изворима раста навела је више јавних и приватних инвестиција, унапређење 
квалификација радника, повећање продуктивности и извоза, поспешивање конкуренције и 
ефикасност, као и финансирање фирми у експанзији. 
Д. Млађеновић 


