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Tržište rada Srbije, Severne Makedonije i Albanije imaće 12 miliona ljudi: Sa 
"malim šengenom" lakše do radne dozvole 
J. Ž. SKENDERIJA  
 

Pored zarade, regulisaće se i pitanje bolovanja, odmora, doprinosa... 
 
OD 1. januara graĎani Srbije, Severne Makedonije i Albanije granicu će prelaziti samo sa ličnom 
kartom, a već na graničnom prelazu moći će da se prijave za dobijanje radne dozvole. Kreiran je 
softver o jedinstvenom tržištu rada, koji će im omogućiti da se odmah, čim preĎu u Srbiju, uz 
korišćenje telefona ili kompjutera, prijave za posao. 
 
Prema rečima predsednika Aleksandra Vučića, to će važiti i u obrnutom slučaju, čime će se stvoriti 
jedinstveno tržište radne snage od 12 miliona ljudi. Otvoriće se mogućnosti za veliki priliv investicija, 
jer je strancima važno da imaju sigurnost na teritoriji na kojoj posluju. 
Profesor sociologije rada Darko Marinković smatra da u svetu postoji globalno tržište, a da su ovakvi 
vidovi jedinstvenih tržišta samo pomoćni tereni, na kojima se igrači bore da uĎu na glavni teren. 
- Ovo nije nova ideja, ovakve ili slične ideje su postojale i ranije - kaže naš sagovornik. - Časna tržišna 
utakmica sa jednakim uslovima za sve učesnike mora da postoji, i to neće ugroziti naše radnike. 
Primera radi, poslednjih desetak zemalja koje su ušle u EU strahovalo je na isti način, ali to je rešeno 
uvoĎenjem kvota i njihovim postepenim povećavanjem. 
Profesor Marinković objašnjava da će se na ovaj način, pored zarade, regulisati i pitanje bolovanja, 
odmora, penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i sve ostalo što će radnike uvesti u legalne tokove. 
Zoran ĐorĎević, ministar za rad, naglašava da otvaranje granica sa Severnom Makedonijom i 
Albanijom za slobodniji protok ljudi, robe i kapitala ne znači da će radna snaga iz te dve zemlje 
smanjiti mogućnosti za zapošljavanje domaćeg stanovništva. 
- Naredne godine biće usvojena i industrijska strategija, koja će pokazati gde Srbija ekonomski želi da 
bude za 50 godina, i shodno tome za kakvom radnom snagom postoji potreba - rekao je ministar. 
Ideja "malog šengena" jeste da više neće biti potrebna radna dozvola, odnosno pojednostavljen je 
način njenog dobijanja. Pre postizanja dogovora o "malom šengenu" zakon je nalagao da, kada 
kompanija hoće da dovede radnika koji nije iz Srbije, treba da proĎu tri meseca dok ta osoba ne dobije 
prvo boravišnu, a zatim i radnu dozvolu. 
Za Ljubisava Orbovića, predsednika Saveza samostalnog sindikata Srbije, ovo jedinstveno tržište 
faktički već postoji, ali je u sivoj zoni. 
- Veliki broj Makedonaca i Albanaca već radi na našim gradilištima, a ovako će njihova prava biti 
uvedena u zakonski okvir - kaže naš sagovornik. 
ZAHTEV UZ VIZU 
ZA posao u Srbiji graĎani iz inostranstva moći će da se prijave takoĎe prilikom aplikacije za vizu. 
Kada u ambasadi obraĎuju zahtevi za vizu, strani državljanin će moći da se paralelno prijavi i 
Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ipak, prednost i dalje ima domaća radna snaga. 
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Prosečna zarada u oktobru 55.065 dinara, vazduhoplovcima najdeblji novčanik 
S. B.  
 

Prosečna neto plata u Srbiji za oktobar 2019. iznosila je 55.065 dinara, što je nominalno više za 10,3 
odsto, a realno za 9,2 procenta u odnosu na isti mesec prošle godine 
GRAĐANI Srbije u oktobru su u proseku zaradili 55.065 dinara ili nešto više od 468 evra. To je 2,4 
odsto više nego mesec ranije, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Zvanično zaposleni, u 
radnom odnosu, zaradili su oko 19.000 dinara više od onih koji zarade primaju van radnog odnosa. 
Razlika je još dramatičnija u slučaju uposlenih u kompanijama i kod preduzetnika - 58.533 naspram 
29.657 dinara. 
 
Kada je reč o najplaćenijim delatnostima, u oktobru je to - vazdušni saobraćaj. Rad u ovom sektoru 
obezbedio je prosek od 181.381 dinar. Isplativo je bilo raditi i u rudarstvu, prosek za celu delatnost je 
89.144 dinara, ali je plaćeniji deo bila eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa - 140.688 dinara. 
Uslužne delatnosti u rudarstvu su donele zaradu u proseku od 136.952 dinara. Četvrti na skali 
najplaćenijih bili su računarski programeri - 126.733 dinara. Njih sledi proizvodnja koksa i derivata 
nafte. 
Na suprotnom kraju lestvice, najniži prsek, statistika je ubeležila u pripremanju i posluživanju hrane - 
32.223 dinara. Koju stotinu više zaradili su u ličnim uslužnim delatnostima - 32.694 dinara. Beže im 
jedva angažovani u popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu - 33.082 dinara. 
 
 

 
 
 

Плата у сектору ваздушног саобраћаја 181.381 динар 
Најниже плате у сектору делатности послуживања и припреме хране и пића - око 
32.223 динара нето 
 
 
Највећу плату у Србији у октобру су примили запослени у сектору ваздушног саобраћаја и то 
181.381 динара нето, јавља Танјуг. 
Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), по висини примања следе их 
запослени у сектору експлоатације сирове нафте и природног гаса као и они који пружају 
услуге у рударству а који су зарадили просечно око 140 хиљада динара. 
Програмери и консултанти у ИТ сектору, добили су у октобру у просеку око 126 хиљада динара, 
а за њима следе запослени који раде у секторима финансија и осигурања, информисања и 
комуникација, снабдевања струјом, гасом и паром, запослени у дуванској индустрији... 
Најниже плате су забележене у сектору делатности послуживања и припреме хране и пића, 
односно конобари, радници у пекарама, хамбургеријама, који су примили око 32.223 динара 
нето. Плате оних који раде у сектору здравствене и социјалне заштите, просечно су биле око 54 
хиљаде динара. 
У области уметности, забаве и рекреације примања су била око 46 хиљада динара, а у услужним 
делатностима, попут оних који се баве поправком рачунара, мобилних телефона и других 
уређаја, плате су износиле око 32 хиљаде динара. 

http://www.politika.rs/
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Просечне зараде запослених на одржавању објеката и паркова, чистачица, домара, као и 
запослених у комуналним предузећима, биле су у октобру 38.599 динара. 
Када је реч о просечној заради по градовима и општинама, највећа примања имали су 
запослени са пребивалиштем у Београдској општини Врачар, чије плате се у октобру износиле 
нешто више од 90 хиљада динара, док је просек за цео регион Београда 67.714 динара. 
Зараде у октобру у Војводини биле су просечно 52.512 динара у десетом месецу ове године, а 
највећа просечна плата бележи се у Новом Саду (60.729 динара). Најмање новца у октобру 
добили су житељи Бача, чија примања су у просеку била 42.531 динар. 
Када је реч о југу Србије, просек примања је нешто виши од 47 хиљада динара, а статистика 
показује да су најмање зараде примили становници Власотинца, 37.737 динара. 
 
 

Држава планира да успори одлазак младих 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
 
Конкретне мере којима ће се стратегија спроводити у дело и подстицати људе да се 
врате, остану и привређују у Србији биће разређене кроз акциони план чије се 
усвајање очекује на јесен 2020. 
 
Стратегија о економским миграцијама од 2021. до 2027. године требало би да буде усвојена на 
седници Владе Србије крајем јануара или почетком фебруара наредне године, после чега ће 
бити формирана радна група за акциони план који би требало да почне да се спроводи од 1. 
јануара 2021. Како најављује Зоран Ђорђевић, министар за рад, акциони план са јасним 
смерницима могао би да буде усвојен већ на јесен 2020, а јавне расправе поводом тог 
документа могле би да се организују широм Србије, да би се у њих укључили и грађани Србије. 
– Циљ стратегије биће да помогне у заустављању одласка младих, образованих људи из Србије 
у иностранство, посебно због тога што је поред демографије ово питање свих питања, јер без 
останка младих нема развоја. Акциони план треба да нам пружи смернице како доћи до тог 
циља и од његове реализације зависиће доста тога, а посебно питање заустављања одласка 
наших људи, као и повратак оних који су отишли – наводи министар и поручује да Србија треба 
да буде модерна привлачна држава, по мери својих грађана, која брине о њима, земља у коју 
грађани желе да се врате, која пружа једнаке прилике за све... 
– То све неће бити лако, а и развијеније земље од нас се суочавају са таквим проблемима. Били 
смо недавно у Израелу који је најуспешнија земља по питању решавања проблема економских 
миграција. Увидели смо да они имају идеје сличне нашима, али за разлику од њих, Србија 
изгледа нема довољно храбрости и вере у себе – истиче Ђорђевић. 
Конкретне мере којима ће се стратегија спроводити у дело и подстицати људи да се врате, 
остану и привређују у Србији биће разређене тек кроз акциони план. На то скреће пажњу и 
проф. др Владимир Гречић, који је на челу тима који је радио на изради стратегије. Он истиче 
да свака мера мора најпре да има законску потпору да би могла да се примени. 
– Тек треба да се одлучи да ли ће на том плану радити постојећи капацитети или ће се основати 
нека агенција или нова служба при министарствима. За прогнозе је рано, јер је сада у току 
јавна расправа о предлогу стратегије – истиче Гречић, и признаје да му стижу примедбе од 
људи из дијаспоре који се жале на то да држава даје повољније услове за спровођење страних 
директних инвестиција, него што у томе помаже представницима дијаспоре. 
– Анкете су показале да наши људи, око 60 одсто њих, јесу заинтересовани да уложе свој 
капитал и знање у матичној држави. Раније се више говорило о директним страним 
инвестицијама, а инвестирање дијаспоре у земљу треба ипак да има предност. Јер, лакше ће 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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наши људи да реинвестирају свој капитал овде него неки странци. Зато томе треба више пажње 
посветити – сматра Гречић и подсећа на добар пример из Велса који је прошле године отворио 
сајт преко којег је почео да позива своје земљаке да улажу у Велс, а који ће им заузврат 
понудити разне повластице и олакшице у пословању. 
У односу на раније планске документе, актуелна стратегија обухвата цео циклус, од превентиве 
миграције, сарадње дијаспоре са матицом, услове под којима би се они који су отишли на крају 
и вратили у државу, као и потпуну интеграцију привреде и друштва Србије. 
Јавна расправа о Предлогу стратегије о економским миграцијама почела је 13. децембра и траје 
до 3. јануара 2020, а разговори о стратегији организовани су у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, 
Суботици, Новом Пазару и Београду. 
 

Где да раде они који су „другачији” 
Аутор: Горан Волф 

 
 
Удружење које окупља 32 фирме које запошљавају лица са инвалидитетом 
усвојило кодекс 
 
 
Тешко је схватити како је особама које не могу као сви људи да иду у школу, потом се запосле, 
иду на одмор, излете... Оне који су ту, међу нама, а често живе ван овог света, ретко ко хоће да 
их запосли. Због свог недостатка су у породицама презаштићени, склоњени од погледа, или кад 
изађу у свет неретко доживљавају понижења, омаловажавање. То су људи са неким проблемом, 
они који не чују, слабије виде, теже схватају. 
О њима мора да брине друштво, држава у којој су. Мора да се створи услови за социјализацију 
и запошљавање како би и они могли да зарађују, неки и самостално живе, досегну свој 
максимум. На ком год он нивоу био. Да опстану самостално и када оних који о њима брину 
више нема међу живима. Стари систем, мора се рећи успешан, распао се кад и бивша држава, а 
нови покушај запошљавања особа са инвалидитетом иде и преко приватних предузећа – 
заштитних радионица. Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом пре неколико дана је усвојило и свој Етички кодекс. У овом удружењу 
је иначе 32 предузећа из више од 20 градова Србије. 
– Стари систем оличен у фирми – ДЕС (Дефектни слухом) распао се. Те фирме, а било их је у 
Србији 28, запошљавале су око 6.000 људи, и биле су узор. Италијани су долазили да копирају 
наш систем професионалне рехабилитације, а сада ми учимо од њих. Данас имамо 57 фирми 
које запошљавају нешто више од 1.200 особа са инвалидитетом. У нашем удружењу су 32 
предузећа, од чега је девет државно – каже Мирјана Пантелић, секретар удружења. 
Ове фирме имају озбиљну социјалну функцију. Није реч само о запошљавању већ је ту и радна 
обука, стручна помоћ коју пружају дефектолози, психолози који такође морају да раде у овим 
предузећима. Оваквим особама мора се помоћи и да прихвате свој инвалидитет, а ту је и 
сарадња са стручним школама. Деци се омогућава стручна пракса. Овде се особама које имају 
инвалидитет омогућава да развијају своје вештине и зато је позитивна дискриминација 
пожељна. 
– Велике компаније се утркују како би показале да су друштвено одговорне. А било би добро да 
онда успоставе сарадњу са овим предузећима која не могу бити конкурентна на тржишту, да 
добију и робу и услуге и тако помогну лицима са инвалидитетом, док са друге стране покажу 
своју друштвену одговорност – каже Мирјана Пантелић. 

http://www.politika.rs/scc/autor/872/Goran-Volf
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Етички кодекс који је усвојило ово удружење односи се и на купце и добављаче ових фирми. 
Прва ставка је, наравно, поштовање људских права, затим унапређење положаја особа са 
инвалидитетом, следи међусобна сарадња и подизање квалитета рада. 
Из очигледних разлога радна способност ових особа је умањена и зато су потребне подстицајне 
мере државе. Део зарада запослених у овим фирмама држава субвенционише, као што се сваке 
године расписује и конкурс за рефундирање дела трошкова оличених у набавци 
репроматеријала. 
– Та средства су већ пар година иста – око 700 милиона динара за 57 фирми. Око 500 милиона 
се распореди на зараде и у два маха по 125 милиона се додели за репроматеријал. Претходно 
све фирме су саме финансирале производњу. Буџет се реално смањује. Нема пара за 
дефектологе, психологе који су неопходна помоћ, смањена су издвајања за превоз лица са 
инвалидитетом, а са тиме пада и број запослених – каже Пантелић. 
Овде се ретко говори о профиту, а то не би смела да буде проказана реч. Има примера у Европи 
где такозване заштитне радионице производе делове за велике системе, корпорације, који се 
само од њих могу набавити. Тако државе помажу оваква предузећа. Једноставно нема 
социјалног предузетништва које може да живи без значајније подршке државе. Послодавци 
јесу у обавези да запосле одређену квоту особа са инвалидитетом (често већ запослене пријаве 
као инвалиде) или да уплаћују у фонд за ову сврху. Колико се уплаћује – није јавни податак. А 
могуће је и склопити уговор о сарадњи са неком од ових фирми и тако испунити своју 
социјалну функцију. Ту су и такозване резервисане набавке у којима се унапред нагласи да су 
намењене предузећима за професионалну рехабилитацију, а циљ је стварање конкуренције и 
међу овим фирмама. 
Има у овој тешкој причи и лепих, али углавном личних примера. Једна слабовида девојка, 
запослена, сада пише научнофантастичне романе. Отац је донирао детету бубрег. Постао је 
лице са инвалидитетом и више није могао да ради као конобар, али се запослио у једној оваквој 
фирми у Шапцу. Групи женица из заштитне радионице „Железничар” у Суботици, власник је 
организовао излет до Београда. Умесиле су питице, понеле свашта. Обишле су Музеј 
ваздухопловства, Калемегдан, ручале у ресторану „Стара тројка” у Топчидеру. Са радошћу су 
директору рекле: „Па ми сад, одмах после излета, можемо назад у радионицу, на посао.” Да, то 
су често људи који никада нису били ван свог места, рецимо, неки од њих никада нису сели у 
чамац... Девојка са церебралном парализом је успела после запослења у једној оваквој фирми 
да започне самостални живот. Купила је стан и зарађује довољно да има пара да отплаћује 
кредит... 

 
 

Đorđević: Za osobe sa invaliditetom iz budžeta 1,7 milijardi dinara u 2020. 
Godini 
Piše: Beta 

 
 
Za osobe sa invaliditetom iz budžeta za 2020. godinu biće izdvojeno 1,7 milijardi 
dinara, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije 
Zoran Đorđević. 
     
 „Ukupna sredstva predviĎena za konkurse za unapreĎenje položaja osoba sa invaliditetom iznose 435 
miliona dinara“, rekao je ĐorĎević na redovnom sastanku sa predstavnicima saveza osoba sa 
invaliditetom. 
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On je naveo da su planirana dva konkursa, programski konkurs za koji je izdvojeno 270 miliona 
dinara i koji je viši za 30 miliona dinara u odnosu na 2018. godinu i stalni konkurs za koji je izdvojeno 
165 miliona dinara. 
Prema njegovim rečima, postoje i savezi koji u 2019. godini nisu trošili sredstva u skladu sa 
dogovorom o čemu je takoĎe bilo reči na sastanku. 
ĐorĎević je istakao i da je svestan problema diskriminacija osoba sa invaliditetom na radnom mestu. 
„Postoji predlog da se otvori mogućnost da imaju posebnu opciju prilikom besplatnog poziva na broj 
prijave rada na crno, kao i da se vodi poseban registar onih kompanija za koje se u inspekcijskom 
nadzoru pokaže da su kršile prava osoba sa invaliditetom“, objasnio je ĐorĎević. 
 
 
 

Novi Pazar: Svaki četvrti nezaposleni na posao čeka duže od 10 godina 
Piše: Beta 
 
Na kraju 2019. godine u Novom Pazaru posao traži 19.850 osoba, od kojih svaki četvrti 
čeka duže od 10 godina, saznaje radio Sto plus. 
 
     
Od pet do 10 godina na evidenciji nezaposlenih novopazarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja 
se nalazi 4.004 osobe, dok je onih koji na zaposlenje čekaju od tri do pet godina 2.533, a 8.761 
graĎanin čeka zaposlenje do tri godine. 
Kada je o obrazovnoj strukturi reč, na evidenciji ove filijale nalazi se 8.031 osoba sa prvim stepenom 
stručne spreme, 5.572 sa četvrtim i 1.133 sa sedmim stepenom. 
Na posao čeka i 6.200 mladih do 30 godina starosti, dok je osoba starijih od 50 godina na evidenciji 
trenutno 4.770. 
Od ukupnog broja nezaposlenih 10.034 su žene. 
 

Vlada prebacuje Putevima Srbije 1,7 milijardi dinara od RFZO 
Piše: FoNet 

 
 
Vlada Srbije donela je rešenje kojim se ukupno 1,7 milijardi dinara sa stavki za podršku 
Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i servisiranja spoljnog duga prebacuje 
Javnom preduzeću „Putevi Srbije”, navodi se u rešenju Vlade objavljenom u Službenom 
glasniku. 
     
U rešenju Vlade Srbije, koje je potpisala premijerka Ana Brnabić, umesto za podršku RFZO iz budžeta 
za 2019. se, kako je navedeno prebacuje „Putevima Srbije” 1,4 milijardi dinara. 
Još 300 miliona dinara prenosi se sa servisiranja spoljnog javnog duga, odnosno za otplatu stranih 
kamata, prenosi Nova ekonomija. 
Ova sredstva „rasporeĎuju se Ministarstvu graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, radi 
obezbeĎivanja nedostajućih sredstava potrebnih Javnom preduzeću „Putevi Srbije‟ za održavanje 
mreže državnih puteva I i II reda, kao i za obaveze iz člana 70. Zakona o putevima“. 
Ovo nije prvi put da Vlada Srbije preusmerava sredstva sa RFZO – ove godine je odlučila da se 60 
miliona dinara, koliko je bilo namenjeno Fondu, potroši na meĎunarodnu promociju Srbije u okviru 
kampanje „Srbija stvara“, piše Nova ekonomija. 
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Vlada je takoĎe pomagala i JP „Koridori Srbije”, sa 500 miliona dinara u novembru, 300 miliona 
dinara u oktobru i dve milijarde dinara u septembru. 
 
 
 

 
 
 

Више од 12.000 младих увећало шансе на тржишту рада 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД:  У 2019. години кроз конкурсе за спровођење Националне стратегије за младе 
Србија је финансирала 84 пројекта, а више од 12.000 младих увећало је шансе на тржишту рада 
кроз "Подстицање запошљавања младих". 
 
Ово је рецено на омладинској конференцији "Млади за одрживи развој", која је јуче одржана у 
Београду, а на којој је руководилац Министарства омладине и спорта Урош Прибићевић рекао 
да тренутно у Србији има 137 канцеларија за младе, а у Савету за младе, трећина чланова чине 
млади. 
"Србија ради годинама на унапређењу и спровођењу омладинске политике. Имамо 
успостављене основне механизме за активно учешће младих у друштву кроз рад савеза, 
удружења младих, удружења за младе, канцеларија за младе на локалном нивоу и 
омладинских клубова", навео је Прибићевић. 
Како је навео, најбољи средњошколци и студенти добијају награде и стипендије, а је тако у 
2019. стипендирано 1357 студената. 
"Са завршних година основних академских студија и мастер академских студиија награђено је 
1512 студената који су постигли изузетне успехе на домаћим и међународним такмичењима. 
Желимо да допринесемо на томе да млади из Србије буду представљени на глобалном нивоу и 
да се чује њихов глас", рекао је Прибићевић. 
Он је додао и да је интезивирана сарадња са УНИЦЕФ-ом кроз двогодишњи акциони план 
2019. и 2020. године, укупне вредности, како каже, веће од 500.000 долара. 
На конференцији су презентовани резултати "Сусрета младих Републике Српске и Србије", а у 
наставку програма су вођени отворени и конструктивни разговори на следеће теме: 
"Стратешки оквир у омладинској политици на међународном и националном нивоу", 
"Регионалне иницијативе и програми за младе", "Простори за младе и услуге на локалном 
нивоу", као и панел-дискусија "Дигитализација и развој критичког мишљења". 
 
 


