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Brnabić: Plate će rasti i u narednim godinama 
Tanjug  
 

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Vlada nizom mera planira da radi na zaustavljanju odlaska 
mladih iz Srbije 
Premijerka Ana Brnabić istakla je da su plate još niske, ali da su mnogo bolje nego što su bile, 
navodeći da je, na primer, plata doktora specijaliste 2012. godine bila 67.540 dinara, a danas je 
96.270 dinara. 
 
"Te plate su povećane 42,5 odsto. U vreme fiskalne konsolidacije su smanjene, pa su onda dodatno 
povećane, tako da su kumulativno uvećane 42,5 odsto. To nije malo. Jel znate koja je ekonomska moć 
potrebna da se nekom poveća plata 40 ili 50 odsto? Ali, ne moţe Aleksandar Vučić ili Vlada da 
odgovara što je naša drţava vođena na nacin da je baš bilo briga ljude koliku platu ima doktor 
specijalista", kazala je Brnabićeva za RTS. 
 
Ona ističe da su Dragan Đilas i njegova ekipa ti koji danas pričaju što ne date plate od 1.000 evra. 
 
"Pa, čovece što ti nisi dao 1.000 evra plate, a bio si 10 godina na vlasti", upitala je premijerka. 
 
Podsetila je da su medicinske sestre imale 2012. godine platu od 32.454 dinara, a danas 49.242 
dinara, pa je povećanje za medicinske sestre i tehničare 51,7 odsto. 
 
Najavila je da će plate kontinuirano rasti u 2020. i 2021. godini. 
 
"Imamo realan rast na zdravim osnovama. Budţet će biti bolji i samim tim će se plate povećavati", 
navela je Brnabićeva. 
 
Osvrnula se i na minimalnu cenu rade, ističići da je kontinuirano rasla od 2016. godine. 
 
"Ona je danas preko 30.000 dinara i polako se pribliţava minimalnoj potrošackoj korpi i treba još 
mnogo da raste. Nekad ljudi ne mogu da razumeju koliko je teško bilo preokrenuti taj trend u Srbiji. 
Minimalna plata 2008. godine je bila 159 evra, a 2013. godine je bila 177 evra. Izmedu 2008. i 2013. 
godine se povecala 11 odsto. Od 2013. do sada povećala se 44 odsto. To su ogromni iskoraci", kazala je 
premijerka. 
 
Za to, kako ističe, morate da radite dan i noć, kao Aleksandar Vučić. 
 
"Nema vikenda, nema praznika. Ja imam neki vikend, on čovek nema nikakav vikend", rekla je 
Brnabićeva. 
 
ZAUSTAVLjANjE ODLASKA MLADIH IZ SRBIJE 
Brnabić je, gostujući u emisiji Upitnik na RTS, rekla da odlazak mladih kadrova nije problem samo 
Srbije, već i zemalja u regionu i šire. 
"Sa druge strane, mi ćemo uvek imati problem jer je demografska slika Evrope takva da će im trebati 
sve više radne snage. Zbog toga je potrebno da mi imamo plan", navela je Brnabićeva. 
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Prošle godine je, kako je napomenula, u decembru imala prvu konferenciju sa mladima iz dijaspore. 
"Pozvali smo ljude koji studiraju u inostranstvu sa nekih 50 najbolje rangiranih univerziteta u svetu, 
da dođu da razgovaramo. Pozvali smo i neke ljude koji imaju svoje kompanije u inostranstvu. Imali 
smo jednodnevnu konferenciju na kojoj smo pričali o tome šta bi drţava mogla da uradi da se vrate. U 
petak imam sledeću godišnju konferenciju. Nama se ove godine odazvalo 400 ljudi", kazala je 
Brnabićeva. 
Prema njenim rečima, pojedini učesnici konferencije su napomenuli da je jedan od problema bio taj 
što je u slučaju da odluče da se vrate u Srbiju moguće da unesu imovinu do 5.000 evra, a na sve ostalo 
moraju da plate carinu. 
"To smo promenili, ako je neko bio u inostranstvu 10 godina taj limit je 20.000 evra", rekla je 
Brnabićeva. 
Dodaje da su tada mladi rekli da je potrebna jedna agencija koja će se baviti informacijama, na čija će 
vrata pokucati ako ţele da saznaju gde da uzmu ličnu kartu, kakvo je zdravstveno osiguranje, kako da 
nostrifikuju diplome. 
"Mi smo osnovali program „Tačka povratka„, predstavićemo ga u petak. Imamo ljude koji tu rade i koji 
su se vratili iz dijaspore", istakla je Brnabićeva. 
Napominje da je vlada usvojila predlog zakona kojim bi se ubrzao proces nostrifikacije diploma. 
Ona navodi da od 1. januara, što je, kako je navela, početkom decembra prošlo u Skupštini, ako neka 
kompanija zaposli čoveka iz inostranstva, iz dijaspore, i taj neko ima platu u visini tri prosečne plate, 
ta kompanija je u prvih pet godina oslobođena plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinosa za PIO. 
"Da damo jasan signal i motivaciju kompanijama da traţe naše ljude u dijaspori i da ih vraćaju u 
Srbiju", napomenula je premijerka 
 

Da zadržimo stručni kadar ali i zanatlije: Kako država planira da spreči odlazak 
radnika? 
 
E. B. TALIJAN  
 

Odrţana javna rasprava o Predlogu strategije o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. 
STVARANjE poslovnog i privrednog okruţenja za zadrţavanje radno aktivnog stanovništva u zemlji i 
privlačenje visokoobrazovanih i stručnih kadrova iz inostranstva je cilj Predloga strategije o 
ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine koji je definisala Vlada Republike 
Srbije. 
 
- Ţelimo da smanjimo odlazak naših građana u inostranstvo i da podstaknemo povratak stručnjaka iz 
dijaspore - istakao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. - 
Namera je i da stvorimo privlačan ambijent za dolazak visokostručnih ljudi iz inostranstva. 
Ministar Đorđević je na javnoj raspravi o Predlogu strategije, koja je odrţana juče u Privrednoj komori 
Srbije, naglasio da je za realizaciju ovih ciljeva potreban konsenzus svih u zemlji jer je to pitanje 
opstanka drţave. 
Sanja Dobranović, iz ministarstva, navela je da analize pokazuju da ne odlaze samo mladi, već i radno 
sposobno stanovništvo, a najviše ih je od 31. do 50. godine. 
- Imamo deficitarna zanimanja, nedostaju nam stolari, zanatlije, medicinsko osoblje... - kazala je 
Dobranovićeva. - Ne znamo tačno koliko naših građana radi u inostranstvu, jer veliki broj odlazi 
samoinicijativno, ne koristi usluge naše Agencije za zapošljavanje. Prema njihovim podacima u 
inostranstvu radi 6.000 naših ljudi, a znamo da je cifra znatno veća. 
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Profesor Vladimir Grečić, član vladinog Koordinacionog tela za praćenje tokova ekonomskih 
migracija, istakao je da su dosadašnja istraţivanja pokazala da su razlozi emigracije iz Srbije u 
najvećoj meri ekonomske prirode. 
- Ljudi odlaze zbog većih zarada, boljih uslova za rad, višeg ţivotnog standarda, ekonomske i političke 
stabilnosti - kazao je Grečić. - Da bi u Srbiji bile veće zarade, stopa rasta BDP-a treba da bude od pet 
odsto i viša. 
Zato je, kako kaţe, neophodno da se poveća investiranje u srpsku privredu, što je i jedna od mera za 
ostvarivanje ciljeva strategije. 
- Svi govore o privlačenju stranih investitora, ali potrebno je da se više podstiču domaći - objašnjava 
Grečić. - Investicije su sada na nivou od 18 odsto BDP-a, a treba da dostignu 21 procenat koliko iznose 
prosečne stope u zemljama centralne i istočne Evrope. 
Prema njegovim rečima, veoma su vaţne direktne investicije dijaspore i one moraju da imaju 
prednost u odnosu na strane, zato što naša emigracija ima potrebu da ostavi trag u matičnoj zemlji. 
OTIŠLO POLA MILIONA ZA 11 GODINA 
U PREDLOGU strategije se navodi da je za 11 godina iz Srbije, samo u drţave članice OECD-a otišlo 
gotovo pola miliona ljudi. Prosečan godišnji broj imigranata iz Srbije u te zemlje je od 2007. do 2015. 
više nego udvostručen, od 27.000 na 60.000. Na osnovu jedanaestogodišnjeg trenda predviđa se da 
će emigracija nastaviti rast. Glavni razlog je što se traţnja za radnom snagom iz Srbije, naročito u EU 
ne smanjuje. Što je Srbija bliţe članstvu EU, emigracije će biti veće, ističe se u dokumentu 
 

 
 

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU: MMF dao preporuku srpskim 
vlastima, a ovako će izgledati NOVI SISTEM KONTROLE 
 
Slađana Vukašinović 
 
Međunarodni monetarni fond je preporučio srpskim vlastima, a one su prihvatile, da nakon prestanka 
vaţenja Zakona o maksimalnom broju zaposlenih definišu novi sistem kontrole zapošljavanja koji će 
osigurati srednjoročno planiranje za sve institucije javnog sektora, saznaje "Blic". 
Tako piše u izveštaju ove međunarodne organizacije u koji smo imali uvid. To praktično znači da oni 
smatraju da još uvek nije vreme da se ukinu svi mehanizmi nadzora nad prijemom u javne sluţbe i da 
bi ubuduće određivanje maksimalnog broja zaposlenih trebalo da se radi za pet, a ne kao do sada 
samo za godinu dana. U izveštaju se konstatuje da je dosadašnji sistem pomogao smanjenju 
zaposlenosti, ali je istovremeno ispoljio i manjkavosti koje moraju da se menaju. 
- Sistem dosadašnjeg zapošljavanja se oslanjao na rad na određeno vreme i ugovorne pozicije, što je 
uslovljavalo nesigurnost, ali i manjak osoblja za pojedine oblasti - stoji u izveštaju MMF-a. 
BLIC BIZNIS SAZNAJE OVO ĆE BITI USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE SVAKOG NOVOG 
RADNIKA U JAVNOM SEKTORU 
Izvor "Blica" iz Nemanjine 11 kaţe i da su srpske vlasti ove ali i druge sugestije prihvatile i da su 
obavestile predstavnike ove međunarodne organizacije da se radi na novom sistemu kontrole. 
- MMF je uočio da je manjkavost kod dosadašnjeg sistema određivanja maksimalnog broja zaposlenih 
u javnim sluţbama bio vezan pre svega za prijem ljudi na određeno vreme, što je za posledicu imalo 
nesigurnost i napuštanje javne sluţbe. Naši pregovarači su obavestili predstavnike MMF-a da Vlada 
priprema novi sistem kontrole zapošljavanja koji će osigurati srednjoročno planiranje radne snage za 
sve institucije javnog sektora koje će biti usaglašene sa budţetskim ograničenjima - navodi naš 
sagovornik i dodaje: 

http://www.blic.rs/autori/sladana-vukasinovic
https://www.blic.rs/mmf
https://www.blic.rs/biznis/vesti/blic-biznis-saznaje-ovo-ce-biti-uslovi-za-zaposljavanje-svakog-novog-radnika-u-javnom/fw8mbzc
https://www.blic.rs/biznis/vesti/blic-biznis-saznaje-ovo-ce-biti-uslovi-za-zaposljavanje-svakog-novog-radnika-u-javnom/fw8mbzc
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- Ako se ovaj sistem pokaţe kao efikasan, plan je da se postupno ukinu kontrole i zamrzavanje broja 
zaposlenih u narednom periodu. Istovremeno, predstavnici MMF-a su naglasili da određivanja plata 
uz uvođenje platnih razreda ne bi trebalo više da se odlaţe i da je neophodno da se pre njegove 
konačne primene još jednom proveri procena koeficijenata koja je predloţena jer postoje indicije da i 
dalje ima nezadovoljstva oko vrednovanja nekih kategorija. Oni su izrazili zabrinutost da ovaj sistem 
moţda neće imati potpunu implementaciju, odnosno da neće dovesti do značajnijih povećanja plate, 
zato što je pre njegove primene došlo do velikog povećanja plata u javnom sektoru, čemu su se oni 
protivili. 
UKIDA SE ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA BRNABIĆ: "BIĆE ZADRŢANA KONTROLA" 
Đorđević: Zabrana zapošljavanja biće ukinuta 1. januara 
Da je to tako vidi se i iz izveštaja MMF-a u kojem, između ostalog, stoji da je "delegacija 
izrazila zabrinutost zbog visine povećanja plata u javnom sektoru". 
"Ukoliko bi se i u budućnosti išlo sa rastom zarada iznad visine rasta BDP, to bi moglo da ima 
negativne efekte na finansijsku konsolidaciju. Srpske vlasti su opravdanje za ovakve mere našle u 
potrebi da se zadrţe radnici u zemlji, posebno medicinski. Delegacija upozorava i da nije primereno 
povećanje minimalca od 11,1 odsto i da ta mera moţe da bude zloupotrebljena i podstakne formalno 
zapošljavanje. Srpska delegacija nas je uveravala da je rešen ovaj rizik kroz kroz smanjenje poreza na 
rad", stoji u izveštaju MMF-a. 
Ministarstvo: Razgovarali smo 
Iz Ministarstva drţavne uprave nisu detaljnije komentarisali izveštaj MMF-a, ali nam je rečeno da je 
bilo razgovora o kontroli zapošljavanja. 
- Razgovor je bio oko mera o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i 
njegovim efektima na finansijsku konsolidaciju. MMF je upoznat sa mehanizmom kadrovskog 
planiranja koji postoji u drţavnim organima i lokalnim samoupravama koji predstavlja način 
upravljanja ljudskim resursima kao i kontrole raspodele finansijskih sredstava na zaposlene koji će 
biti primenjen nakon prestanka vaţenja ovog zakona, odnosno od januara 2020. godine. Te mere 
podrazumevaju i adekvatne mere zamene dosadašnje kontrole koje podrazumevaju usaglašavanje 
kadrovskih planova sa budţetom - rekli su u Ministarstvu drţavne uprave. 
 

 
Ružić sa predstavnicima lokalnih samouprava o unapređenju uslova 
poslovanja 
Piše: Beta 

 
 
Predstavnici 18 lokalnih samouprava u Srbiji koje su uspešno prošle ili prolaze kroz 
proces sticanja sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Evropi 
(BFC SEE) razgovarali su danas sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave 
Brankom Ružićem. 
     
Oni su razgovarali i sa rukovodstvom Nacionalne alijanske za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o 
tome kako da drugi gradovi i opštine steknu taj pečat kvaliteta i na taj način unaprede uslove 
poslovanja. 
Ruţić je rekao da njegovo ministarstvo podrţava program certifikacije jer olakšava i unapređuje rad 
lokalnih samouprava, koje su najbliţe građanima. 
„I sami, kroz poseban fond ministarstva, podrţavamo opštine i gradove da budu efikasniji i podignu 
kvalitet ţivota građana. Fond je ove godine iznosio 490 miliona dinara, sledeće ćemo obezbediti 520 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/ukida-se-zabrana-zaposljavanja-brnabic-bice-zadrzana-kontrola/825b1p7
https://www.blic.rs/biznis/vesti/djordevic-zabrana-zaposljavanja-bice-ukinuta-1-januara/63j1rmg
https://www.blic.rs/ministarstvo-drzavne-uprave
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miliona, iako smo, pre samo nekoliko godina, počeli sa svega 10 miliona. Na putu ka dobijanju ove 
vredne podrške, kao plus smo istakli BFC certifikat“, rekao je Ruţić. 
On je istakao da na lokalu mnogo toga zavisi od sposobnosti i volje lidera da neke stvari pokrenu i 
promene u svojoj zajednici. 
Predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić je rekao da su certifikovane opštine prolaskom 
kroz BFC SEE program unapredile poslovno okruţenje za 70 odsto zahvaljujući jasnim smernicama 
kako da u rad lokalne administracije uvedu najviše međunarodne standarde povoljnog poslovnog 
okruţenja. 
„Za privredu i građane šalteri su prvo mesto na kojem će izgraditi utisak i stav o efikasnosti javne 
uprave i da li je baš to lokacija na kojoj ţele da započnu biznis. Certifikovane opštine su, kroz ovaj 
program, izgradile značajno veće kapacitete za brigu o privredi, koje sada bolje i efikasnije koriste 
tako da su bile dvostruko uspešnije u privlačenju investicija“, rekao je Đokić. 
U Srbiji je Program certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruţenjem startovao 2008. kao 
jedinstvena inicijativa za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave pruţaju 
privredi, a 2012. priključile su se i zemlje regiona. Do sada su 54 lokalne samouprave iz Hrvatske, 
Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Srbije prošle proces certifikacije i još 33 su u procesu. 
 

Đorđević: Do kraja januara strategija koja će usporiti odlazak mladih 
 
Piše: Beta 

 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio 
je danas da će Strategija za upravljanje ekonomskim migracijama za period 2021. do 
2027. godine biti završena do kraja januara ili početka februara naredne godine. 
     
„Odmah nakon toga počeće izrada akcionog plana koji bi trebalo da bude predstavljen na jesen, kako 
bi primena Strategije počela u januaru 2021. godine“, kazao je on na predstavljanju javne rasprave o 
Predlogu strategije za upravljanje ekonomskim migracijama za period 2021. do 2027. godine. 
Javna rasprava je počela 13. decembra, traje do 3. januara, a razgovori o strategiji bili su organizovani 
u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici, Novom Pazaru i Beogradu, podsetio je ministar i pozvao 
sve zainteresovane da i dalje šalju svoje primedbe i sugestije. 
„Cilj Strategije je da mladi ostanu da ţive u Srbiji, da se vrate oni koji su otišli iz zemlje, ali i da se u 
Srbiju privuku stranci koji bi ovde ţiveli i radili“, kazao je Đorđević. 
On je ocenio da to neće moći ni lako ni brzo da se sprovede, ali je naveo da Srbije mora da ima 
hrabrosti i vere da to moţe da se uradi. 
„Potreban je konsenzus svih u društvu, jer to nije pitanje partije ili pojedinca“, kazao je đorđević 
navodeći da je građanima potrebna moderna i pravična drţava koja brine o njima, koja pruţa jednake 
prilike i mogućnosti za sve i omogućava im da napreduju i usavršavaju se. 
On je istakao da je ekonomska strategija osnova svega, jer mora da pokaţe u kojim delovima zemlje 
ţelimo koju industriju i u skladu sa tim da obezbedimo obrazovanje i zapošljavanje treba to da prati. 
„Ova Strategija u odnosu na ranije obuhvata čitav ciklus od preventive migracije, saradnje dijaspore 
sa maticom, uslove pod kojima bi se oni koji su otišli vratili u drţavu, kao i potpunu  integraciju 
privrede i drištva Srbije“, kazao je predstavnik tima koji je radio na Strategiji profesor Vladimir 
Grečić. 
Dodao je je dijaspora do sada zamerala da je nevidljiva u planovima razvoja Srbije i da će Strategija to 
da ispravi. 
„Direktne investicije dijaspore su do sada bile zapostavljene, iako su jako vaţne i treba da imaju 
prednos u odnosu na strane investicije, jer ljudi iz dijaspore kao ulagači imaju potrebu da postave trag 
u svojoj zemlji, a bolje poznaju mentalitet i jezik“, rekao je Grečić. 
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Dodao je da dijaspora moţe da pomogne u osvajanju novih tehnologija i znanja, mnogo više od 
stranih investitora, a i lakše bi se odlučili za reinvestiranje. 
„Naši ljudi u dijaspori nisu tako bogati, ali imaju mala i srednja preduzeća koja su daleko 
prilagodljivija promenama i mogu lakše da omoguće tehnološki razvoj“, naveo je Grečić i dodao da su 
ankete pokazale da je gotovo 60 odsto ljudi iz dijaspore zainteresovano da uloţi svoj kapital u Srbiju. 
U zvaničnom dokumentu Ministarstva za rad je navedeno kako je analiza pokazala da je Strategija, 
kao dokument javnih politika, najbolja opcija za sistemsko uređenje oblasti ekonomskih migracija. 
Posebni ciljevi Strategije su unapređenje institucionalnih kapaciteta za praćenje regularnih 
migracionih kretanja, stvaranje uslova za praćenje, podsticanje i podršku cirkularnim migracijama. 
Potom, usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede, sa akcentom na praćenje inovacija 
koje nosi sa sobom četvrta industrijska revolucija, posebno u sferi razvijanja novih zanimanja i 
stručnih profila, unapređenje saradnje dijaspore i matice, stvaranje boljih i atraktivnijih uslova za 
priliv stranih studenata i stručnjaka iz inostranstva. 
Ciljne grupe na koje će se Strategija odnositi su radno aktivno stanovništvo, domaća privreda, 
privrednici, karijerno ostvareni stručnjaci u dijaspori, učenici i studenti, oni koji su tek završili 
obrazovanje, preduzetnici u zemlji i dijaspori, privredne komore, profesionalne asocijacije, ali i 
nezaposleni, povratnici i stručnjaci iz inostranstva, studenti na školovanju u inostranstvu 
 

Novi sindikat Kliničkog centra Srbije organizovao štrajk upozorenja zbog 
loših uslova rada 
Piše: FoNet 

 
 
Novi sindikat kliničkog centra Srbije danas je u 10:00 organizovao štrajk upozorenja 
kako bi ukazao na loše uslove rada u toj ustanovi. 
     
Predsednik tog sindikata Ţivorad Mrkić najavio je da danas počinju i pregovori sa predstavnicima 
Ministarstva zdravlja kojima bi trebalo da se u narednih nekoliko dana reše problemi, ili će, u 
suprotnom, početi štrajk u punom kapacitetu. 
Kako je kazao novinarima, štrajkom upozorenja traţi se preduzimanje hitnih mera za kadrovsko 
popunjavanje i povećanje broja zaposlenik u KCS. 
Mrkić je sadašnje stanje opisao kao „kadravsku katastrofu“. 
Sindikalci su traţili i sprečavanje pretnji i pritisaka na zaposlene i sprečavanje mobinga nad 
zaposlenima. 
Oni zahtevaju isplatu stimulacija svim zaposlenima u KCS, povećanje zarada svim grupacijama 
zaposlenih u KCS, plaćanje prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedeljom, striktno poštovanje 
zakona o radu kada je reč o premeštanju zaposlenih na druge poslove ili u druge organizacione 
jedinice, kao i utvrđivanje preciznih normativa i standarda rada. 
Još jedan od zahteva je preduzimanje svih mera bezbednosti i zdravlja na radu. 
Mrkić je istakao da zaposleni u KCS trenutno rade za „troje-četvoro ljudi“ i da je zbog toga i jedna od 
posledica njihovo „izgaranje“, ali da se nada da će pregovori uroditi plodom. 
Predstavnici sindikata stoje ispred upravne zgrade KCS i nose kišobrane i zastave sindikata. 
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Како зауставити одлазак радно способних у иностранство? 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Главни циљ предложене Стратегије о економским миграцијама од 2021. до 2027. је 
превенција даљег одласка грађана, нарочито радно способног становништва у иностранство, 
подстицање повратка струцњака из дијаспоре и стварање пословног и привредног амбијента за 
долазак страних стручњака, речено је данас на јавној расправи у Београду. 
 
Учесници јавне расправе указали су да је питање економских миграција од општег интереса за 
Србију и да представља економски и социјални изазов, те да се јавила потреба да се државни 
органи, институције као и стручњаци различитих области укључе у разматрање тог 
комплексног питања. 
Министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић подсетио је да ће расправа 
трајати до 3. јануара и да је циљ да се донесе квалитетан документ који ће дати добар основ за 
израду акционог плана, те да је важно питање и заустављање одласка наших људи у 
иностранство, а да се он нада да ће они који су отишли имати разлога да се врате. 
Истакао је да није лако остварити такве циљеве, те поменуо да се и многе развијене земље се 
суочавају с проблемом одласка радно способног становништва. 
Стратегија ће, како је најавио, бити донета почетком наредне године, а циљ је да акциони план 
буде донет на јесен. 
Одговарајући на питања новинара министар је рекао да је важно да велике инвестиције подрже 
мала и средња предузећа и да је циљ да се млади подстакну да започињу сопствени бизнис. 
Такође, напоменуо је да је важна преквалификација ако на тржисту нема кадрова. 
У прилог тврдњи да наша држава брине и о људима који су у иностранству министар је 
поменуо шлучај деце с Малте, те навео да се та ситуација прати и да наши људи знају да држава 
брине о њима. 
"Свугде ћемо помагати и битно је да нас грађани контактирају и јаве ако се суочавају са неким 
проблемом", навео је министар. 
Поменуо је и да би наредне године требало да се размисли и о променама Закона о раду. 
Сања Гаврановић из Сектора за запошљавање ресорног министарства је говорећи о предлогу 
стартегије рекла да нема прецизних информација о томе колико је наших људи у иностранству, 
да је 6.000 оквиран број, али је да је јасно да их је много више. 
Као посебне циљеве стратегије поменула је унапредење институционалних капацитета за 
праћење регуларних миграционих кретања, стварање услова за праћење, подстицање и 
подршку циркуларним миграцијама, усклађивање система образовања са потребама 
привреде... 
Професор Владимир Гречић рекао је да дијаспора има велику улогу у важним процесима и да 
су раније замерали што нису више укључени у планове, а да данас то није случај. 
Важно је и да инвестиције дијаспоре имају предност у односу на стране директне инвестиције, 
напоменуо је Гречић, уз опаску да људи из дијаспоре боље познају земљу, услове, менталитет, 
обичаје. 
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И они који нису никада радили треба да имају пензију 
     
НОВИ САД: Са све строжим условима за одлазак у пензију, намеће се и питање како да је 
остваре они који наврше 65 година, а немају довољно радног стажа за пензионисање, или пак 
никада нису ни били у радном односу, а због година нису у могућности да обезбеде 
егзистенцију радећи повремене и привремене послове. 
 
Професор Економског факултета у Београду др Љубодраг Савић каже да би наша земља 
требало да размишља о томе да људима старијим од 65 година који немају пензију обезбеди 
надокнаду за елементарне животне потребе. 
Уколико смо друштвено одговорно друштво, онда би тај сегмент социјалне политике требало 
кренути решавати израдом социјалних карата појединаца и домаћинства и када дођемо до тог 
броја, онда наша држава треба да види колико пара је у могућности да издваја за ту категорију 
становништва, наглашава за „Дневник” проф. др Савић. 
Како додаје, уколико пак у државној каси  за ту намену нема новца, онда би Србија требало да 
пронађе изворе. 
У погледу назива те новчане потпоре, проф. др Савић каже да је мање битно како ће се звати, 
да ли новчана накнада или помоћ, али свакако треба да буде у висини да та група 
становништва има довољно новца за основне животне потреба. 
Он сматра да не би требало да се зове пензија јер се то право остварује из радног односа. 
 
Примери из Хрватске и Северне Македоније 
Док се код нас о тој потпори још не говори званично, проф. др Савић  каже су у Хрватској и 
Северној Македонији такву меру већ најавили. 
У Хрватској, како се може чути, има више од 50.000 људи који су навршили 65 година живота и 
немају ни дана радног стажа или су на радном месту провели мање од 15 година и требало би 
да почну да примају такозвану социјалну пензију. Она би била равна најмањој пензији, која 
износи близу 970 куна, односно 15.000 динара. 
Северна Македонија даваће новчану потпору упркос томе што примаоци немају ни дана радног 
стажа, али да би остварили то право у висини од стотину евра, морају имати 15 година живота у 
тој држави, немати властиту имовину и имовинска права од којих се могу издржавати. 
 
Наш саговорник указује на чињеницу да у Србији готово 250.000 људи  има више од 65 година 
и није на списку корисника Фонда пензијског и инвалидског осигурања па зато ни не примају 
пензију. По последњем попису становништва, у 220.000 домаћинстава бар једна особа не 
прима пензију, док у око 18.000 домаћинстава пензију не ужива ниједна. Ти подаци указују на 
то да би новчана накнада за ту категорију становништва представљала велики новчани износ 
на месечном односно годишњем нивоу. 
Зато негде треба наћи меру колики је то износ и којим људима то дати, што је можда чак и 
важније, јер ми смо једна од ретких земаља у Европи које немају социјалне карте. Треба 
направити добру анализу о томе ко је социјално угрожен, колико је таквих људи, колико би 
година то примали и колико то издвајања из буџета Србије подразумева на годишњем нивоу, 
вели наш саговорник. 
Земље такозване социјалне демократије, посебно скадинавске, указује проф. Савић, имају 
изузетно добру социјалну политику, па сви људи, без обзира на то да ли су у пензији или не, 
имају примања која им подмирују основне животне потребе. 
Посреди су привредно развијене државе, за разлику од наше, али без обзира на то, Србија, би 
требало да размотри какве су јој могућности и да сачини добру и детаљну анализу стања, 
закључује проф. др Љубодраг Савић. 
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