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Награде за животно дело Маринку, Мерими, Даши...  
Аутор:М. ЋУНКОВИЋ  

 

У Београду додељена традиционална признања Савеза естрадно-музичких уметника Србије 
САВЕЗ естрадно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и 
извођача Србије уручили су данас у Београду, четврту годину заредом, традиционалне награде 
најистакнутијим естрадним уметницима, новинарима и другим личностима из света музике. 
Признања је додељивао председник СЕМУС Драгиша Голубовић, који је нагласио да је 
удружење током последњих година много урадило на побољшању права естрадних уметника, 
али да им предстоји још рада, у чему је подршка еснафа, али и државе неопходна. 
Додељене су 52 награде за животно дело, а добитници су, између осталих, Нада Обрић, 
Слободан Бетулић Бетула, Мерима Његомир, Миша Мијатовић, Миланче Радосављевић, Зоран 
Старчевић, Бора Дрљача, Џеј Рамадановски, Љуба Аличић, Миле Китић, Маринко Роквић, 
Зоран Дашић Даша, Мирко Кодић, Мира Шкорић, Чеда Марковић, Весна Змијанац, Горан 
Шепа Гале, Драшко Аћимовић, Раде Вучковић, Драган Пантић Смедеревац... 
Признања "Национални естрадно-музички уметник Србије" постхумно су добили Миодраг 
Тодоровић - Мија Крњевац, Будимир Буца Јовановић, те Радојка и Тине Живковић. Естрадно-
музичка награда Србије за 2019. припала је Дејану Петровићу, Нели Бијанић, Ањи Рогљић, 
Ренату Хенцу, Злати Петровић, Банету Мојићевићу, Јадранки Барјактаровић... "Златну птицу" 
добили су Унија послодаваца Србије, Савез самосталних синдиката града Београда, републичко 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (инспекторат за рад) и 
водитељ Живорад Жика Николић. Дипломе су припале Славку Бањцу, Срећку Шушићу, 
Станојки Митровић Ћани... Интересантно, многи добитници награда се нису појавили на 
свечаности. 
Колотечину је, у једном тренутку, прекинула Слободанка Данка Стојиљковић, певачица 
традиционалне музике, која је одбила да прими награду за животно дело, и то образложила у 
говору. 
- Од момента кад ми је ово телефонски саопштено, како су пролазили дани, осећај специфичне 
тегобе и задршке потискивао је задовољство - почела је певачица и истакла да још увек нема 
статус истакнутог уметника, и да за њу, без тога, награда нема заокружен смисао. - Замолила 
бих да ми ову награду ви чувате, док се садашњи критеријуми не изједначе са мојим.  
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ПОСЛОДАВЦИМА СМЕТА БОЛОВАЊЕ: Отказ за раднике који 
симулирају, хоће да кажњавају и лекаре 
Аутор:Славица Томчић 
 
Немилосрдно: Синдикати и медицинари противе се предлогу Привредне коморе Србије да се 
омогући давање отказа радницима који отворе лажно боловање и санкционишу доктори који им 
то одсуство омогуће 
Захтев послодаваца да се промени Закон о раду и омогући давање отказа радницима који отворе 
лажно боловање, као и кажњавање лекара који им то омогуће, наишао је на критике синдиката 
и лекара, који сматрају да су постојећи прописи већ довољно строги и да због тога запослени све 
чешће раде и болесни да им иовако мале зараде не би биле смањене. 
Наиме, на жалбе послодаваца да током лета не могу да организују посао јер им више запослених 
оде на боловање од 10 до 15 дана да би радили на њиви реаговала је Привредна комора Србије и 
Министарству за рад још прошле године предложила измену Закона о раду. Предлог предвиђа 
да се послодавцу омогући да, кад је више од 10 одсто радника на боловању, затражи извештај од 
надлежне здравствене установе и да се утврди да ли је његов запослени основано користио 
боловање. У случају да се утврди да је било злоупотреба, запослени може добити отказ. Такође 
се тражи да се предвиде казне за лекаре који су запосленима неосновано отворили боловање. 
Одсуство се не исплати 
Професор Зоран Стојиљковић, председник Уједињеног гранског синдиката „Независност“, каже 
да предлог измене Закона представља тренирање строгоће и подилажење интересима 
послодаваца без разлога. - Мислим да је то нешто што не треба да се прихвати. Прво, боловање 
се углавном више никоме не исплати, плате су мале и одлазак на боловање је дестимулативан. 
Зато људи ретко користе боловање и често незалечени иду на посао да не би остали без дела те 
мале зараде. Један део послодаваца не преза од тога да на тај начин кажњава и труднице. Друго, 
већ постоје јасне процедуре које онемогућују праксу фингирања боловања и свака даља врста 
притиска доводи и лекаре у ситуацију да се проверава њихов рад - каже Стојиљковић. 
Он додаје да многе фирме већ сада ограничавају број лекара код којих можете урадити проверу 
здравља. 
Нерационалан предлог 
Да се иза овог предлога крије неки скривени циљ, сумња Љубисав Орбовић, председник Савеза 
самосталних синдиката Србије, пошто се, како каже, лажна боловања, ако и постоје, мере 
промилима. - То је нерационалан предлог и не видим разлог да се радници називају 
преварантима. У овом случају сви који иду на боловање постају сумњиви, па човек иде на посао 
иако има температуру и вирус јер не сме да отвори боловање. Можда се иза тог предлога крије 
циљ да послодавци у неком наредном периоду престану плаћати краћа боловања и да се и она 
пребаце на трошак РФЗО - каже Орбовић и додаје да и постојећи закон предвиђа контролу и 
кажњавање. 
Лекари раде савесно 
Др Милан Динић, директор Лекарске коморе Србије, истиче да се лоша лекарска пракса и сада 
кажњава. 
- Лекари раде свој посао савесно и одговорно и здравље нације је нас задатак. ЛКС није заузео 
званичан став према предлогу закона, али сматрам да је погрешно да се тежиште приче 
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пребацује на однос лекара и пацијената, треба решавати однос послодаваца и запослених - 
сматра др Динић. 
РАЗЛОЗИ ЗА ДУЖЕ БОЛОВАЊЕ У 2019: 
- тумори 
- болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 
- повреде 
- тровања и последице деловања спољних фактора 
- болести система крвотока 
- душевни поремећаји и поремећаји понашања 
БРОЈКЕ 
- 165 хиљада радника било је на боловању дужем од 30 дана у првих девет месеци 2019. 
- 46 дана у просеку су на боловању били запослени на дужем боловању 
- 4% мање људи било је на боловању ове године него у 2018. 
- 6% мање људи било је на боловању ове године него у 2018. 
 

 

 
 
Да ли ће у Србији бити укинут рад недељом у трговинама? 
Извор:Танјуг 

  

Иако укидање рада недељом највероватније не би сасвим ишло на руку ни послодавцима, а ни 
грађанима којима је викенд најцешћи термин за шопинг, покренуте су званичне иницијатива да 
се рад тог дана у трговинама другачије организује - или укине, скрати радно време или плаћа 
више. 
Који од тих предлога ће бити прихваћен видеће се у наредном периоду након детаљних 
разговора о томе. Представници синдиката и послодаваца као и ресорног министарства слажу 
се да то питање треба да буде предмет озбиљне дебате, у циљу да се дође до решења којим би 
били задовољни сви, превасходно запослени. 
Представници Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) разговарали су пре два 
дана са министром трговине, туризма и телекомуникација Расимом Љајићем о раду недељом, 
након кога је саопштено да је оформљена радна група унутар Министарства, која ће до краја 
године изаћи са анализама "за и против" . 
Председница АСНС Ранка Савић указује да се запослени у трговини, у којој ради 200.000 људи 
срећу са проблемима као што су, мале плате, које су, како наводи, тек нешто веће од 
минималних зарада, неплаћање прековременог рада... 
"Рад недељом такође, не можемо посматрати само као економску категорију која се мери бројем 
купаца и оствареним профитом. Рад недељом има много значајнији социолошки, социјални и 
здравствени аспект, односно то треба да буде дан који ће моћи да проведу са својом децом и 
породицом", истиче Савић. 
Како каже, овом проблему приступило веома озбиљно и дато је обећање да ће до краја године 
представници министарства изнети детаљну анализу после разговора са представницима већих 
трговинских ланаца, малим трговцима, невладиним сектором, синдикатима, послодавцима и 
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након тога дати предлоге. Савић истиче да у првој фази можда неће у потпуности бити 
забрањем рад недељом али да је извесно да ће бити неких промена. 
"Има више модалитета, а неки од њих су укидање рада недељом прве или последње недеље у 
месецу или скраћивање радног времена од 7 до 14 сати, а сваком слуцају одређених промена ће 
бити", рекла је Савић. 
Синдикат ће каже, тражити да се рад недељом плаћа више, са увећањем од 120 одсто, односно да 
се изједначи са радом за време верских и државних празника. 
"Оптимиста сам да ће иницијатива синдиката дати одређене резултате и поправити положај 
запослених у трговини. До краја године имаћемо прецизније ставове који модалитет ће бити 
примењен", рекла је Савић, наводећи да ће се разговарати и са представницима Министарства 
рада и Министарства финансија. 
Савић је додала и да је за очекивати да велики трговински ланци неће подржати ову идеју док су 
је мањи домаћи ланци то већ подржали. Такође, подвлачи да би требало имати у виду да велики 
трговински ланци који су дошли и на наше тржисте у многим европским земљама не раде 
недељом, те да не види разлог зашто би то био проблем у Србији. 
Када су у питању навике потрошача, она је навела да треба имати у виду да куповину могу да 
обаве и петком или суботом, и подсетила на време када ниједна већа продавница није радила 
недељом али је било дезурних радњи, као и апотека уколико некоме нешто затреба да купе. 
Подсећајући да је у Црној Гори укинут рад недељом, Савић каже да су неки трговински ланци 
продужили радно време суботом и на тај начин надоместили то што неће радити у недељу. 
Дефинисање рада недељом у трговинама озбиљно је питање о коме би требало да се отвори 
шири дијалог у циљу налажења најбољег решења, сматра почасни председник Уније 
послодаваца Небојша Атанацковић. 
Он наводи да би требало подржати иницијативу за веће плате и надоканду за прековремени рад. 
Атанацковић каже да би у наредном периоду требало да уследи детаљнији разговор око тога и 
да треба имати у виду да у сваком друштву потрошаци "навијају" за то да трговине раде 
недељом. 
"Има ресења и за и против, и у другим делатностима, не само у трговини ради се недељом. И 
сами трговци кажу да је теско да обезбеде изрвршиоце јер људи избегавају да се запосле 
уколико немају недељу слободну", истиче Атанацковић. 
Како каже, уколико се иде у правцу тога да се ипак донесе одлука да се не ради недељом онда би 
то требало да се уведе као правило у сваком трговинском објекту због конкурентности. 
"Ако би се дошло до решења да се не ради онда би морало да се дефинише да нико у трговини 
тада не ради", рекао је Атанацковић. 
Како каже, о овој теми сигурно ће се у наредном периоду разговарати на седицама Социјално 
економског савета. 
"Мислим да је већина против тога да се не ради недељом, потросцача нарочито, а став 
трговинских објеката да ће то утицати на промет не стоји јер ће потрошаци уколико радње не 
раде недељом благовремено купити шта им је потребно. Јасно је да промет зависи од стандрада 
и плата, а не тога да ли трговина рад недељом или не", рекао је Атанацковић. 
Када су у питању ставови представника неких од већих трговинских ланаца у Србији, у 
компанији Лидл кажу да је радно време продавница прилагођено интересовању и куповним 
навикама потрошача у Србији. 
"Без обзира на то што су наше продавнице отворене сваког дана, запослени у продавницама 
имају петодневну радну недељу. Додатно, електронска евиденција радног времена омогућава да 
се запосленима на адекватан начин надокнади прековремени рад", кажу за Тањуг у овој 
компанији. 
Уколико би се увела забрана рада недељом, од суштинске важности да се она уреди под 
једнаким условима за све трговце, како би се осигурала фер тржишна утакмица, додају у овој 
компанији. 
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Пензије не смеју да буду ниже од 50 одсто просечне зараде 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Траже и да се примања најстаријих убудуће усклађују 40 одсто с инфлацијом и 60 одсто с растом 

зарада, а амандмане су предали ПУПС-у 

Савез пензионера Србије упутио је Партији уједињених пензионера Србије (ПУПС), чији су 
представници посланици у Скупштини Србије, амандмане на Предлог измена и допуна Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању, који би на седници требало да се нађе наредних дана. 
Будући да је реч о правима која се тичу вишемилионске популације, Скупштина је место где 
треба да се чују сви предлози пензионера, поготово ако се има у виду чињеница да 474.000 
пензионера, или 27,7 укупног броја, прима пресечну пензију од једва 10.900 динара, или 370 
динара дневно, каже у разговору за „Политику” Андреја Савић, председник Савеза пензионера 
Србије. 
– Пензионери поздрављају предложену швајцарску формулу за усклађивање пензија од Нове 
године, с тим што предлажу да оне прате раст инфлације са 40, а раст зарада са 60 одсто, уместо 
предложених 50 према 50. Уколико се овај амандман ипак одбије, примања најстаријих ће 
наставити континуирано да се смањују у односу на просечну зараду, што никоме није циљ. Сада 
је учешће просечне пензије у просечној заради мање од 50 одсто и не би требало дозволити 
њихов даљи пад – каже Савић. 
С ПУПС-ом смо се на састанку одржаном пре два дана сагласили да доња граница учешћа 
пензијске потрошње у БДП-у треба да буде на нивоу од девет одсто, како је тражио и ММФ. Али, 
уколико падне испод тог нивоа, треба да дође до ванредног усклађивања пензија, како је и пре 
деценију био случај. На предложени начин обезбедиће се спорије смањивање учешћа просечне 
пензије у просечној заради. 
– Ово предлажемо зато су пензије економска, а не социјална категорија, па оне као такве треба 
да обезбеде достојанствен живот најстаријих – каже Савић. 
Међу предложеним амандманима наводи се и да је дошло време да држава нађе начин како да 
врати све умањене пензије за око 700.000 пензионера. Будући да је, додаје Савић, достигнут 
висок степен економског развоја, као и да се очекују повољни финансијски резултати, наредне 
године треба отворити ово важно питање, јер је пензија имовина која припада пензионерима. 
– Сматрамо да је најбоље решење да Скупштина обавеже владу да утврди програм повраћаја 
умањених пензија, с тим што он не треба да угрожава јавне финансије – каже наш саговорник и 
додаје да је међу амандмане на закон уврштено и питање издвајања средстава за стандард 
пензионера, које сада износи 0,1 одсто од укупних прихода фонда, те да се тај износ повећа на 
0,2 одсто. – У овој години је за друштвени стандард најстаријих издвојено 0,1 одсто, односно 
464.394.000 динара, од чега се 90 одсто користи за бесплатан десетодневни боравак у бањама. 
Ово право тим новцем, од 1,7 милиона пензионера, може да искористи тек 13.500 најстаријих. 
Укупна средства за друштвени стандард корисника требало би убудуће да износе 928.000.000 
динара, како би се правичније делила – каже Савић. 
Будући да је реч о вишемилионској популацији, предлаже се и формирање Савета за питања 
остваривања права из области ПИО, чији би састав одређивала влада, закључује Савић. 
Више од милион пензионера живи с 540 динара дневно 
Статистика Фонда ПИО показује забрињавајуће резултате, јер 700.000 пензионера, или 40,5 
одсто, месечно прима просечно мање од 13.000 динара, или 433 динара дневно, док 1,1 милион, 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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или скоро 60 процената, месечно треба да живи од 16.200 динара или 540 динара дневно, што је 
по светским стандардима граница дубоког сиромаштва, каже Андреја Савић, први човек Савеза 
пензионера Србије. 
Имајући све ово у виду, Савез предлаже да се средства за солидарну помоћ повећају најмање у 
износу од 400.000.000 динара, што би по пензионеру било повећање са 17,25 на 234,33 динара. 
 

 
 

 
 
НЕКАД ФАБРИКЕ ГИГАНТИ, ДАНАС ЛУКСУЗНИ КВАДРАТИ Како су 
Клуз, ИМТ и Комунална банка постали Сијанг тржни центар, 
најскупљи ар и Пупинова палата 
Извор:С.Л, дописници  
 
Тешко да је неко од 10.000 радника, колико их је својевремено запошљавао Клуз, сањао да ће 
овај текстилни гигант доживети клиничку смрт и да ће његове робне куће данас бити кинески 
тржни центри, луксузни квадрати и пословни простори. 
Нису ни радници Бека, ДМБ, ИМТ, Првог Маја, ни Рапида сањали да ће њихова имовина и 
погони који су хранили стотине хиљада породица, данас постати некретнине којима газдују 
крупан капитал, домаћи привредници или стране компаније које своје профите широм света 
зарађују изнајмљући квадрате. Нису ни грађани Шапца сањали да ће симбол града из 1969. 
године бити тако лако срушен и претворен у продајни простор... 
Добар део приватизације у протеких 15 година обављен је у управо у функцији запоседања 
некретнина. Куповали су их привредници који су очигледно имали и новац и "нос" јер су, како 
се испоставило, од уложеног динара правили, два или три, често и четири. Ретки су примери 
попут оног из Суботице где је државна штампарија из 1906. године постала градски музеј. 
Робне куће Београд данас су банке, канцеларије, експозитуре осигуравајућих кућа... Робна кућа 
Клуз код Београђанске у срцу престонице претворена је у кинески тржни центар на пет нивоа. 
И Робне куће Беко имале су хиљаде квадрата на најскупљим локацијама у престоници. Данас су 
ту у приземљу финансијске институције, а у "високим" квадратима приватне домаће и стране 
компаније. 
Имање ИМТ на 35 хектара на Новом Београду, које је пре десет година купио Филип Цептер, 
ускоро ће постати највеће парче грађевинског земљишта у протеклих пола века". 
Намена је стамбено - комерцијална, а да би боље схватили о коликом се земљишту ради, 
најбоље говори чињеница да је простор некадашњег индустријског комплекса скоро једнак 
површини новобеоградских блокова 45 или 70. 
У самом центру Београда, на Студентском тргу, две офшор фирме које су медији везивали за 
Милана Бека, својевремено су купиле спољнотрговинску кућу Рапид. За непуних пет милиона 
евра, уз остале некретнине, добили су и зграду од три хиљаде квадрата на једној од 
најексклузивнијих београдских локација у центру града. Данас су ту кафићи, ресторани, 
библиотека... 
Познато је и да је Петар Матијевић купио зграду Југоекспорта у самом центру Београда. За 7,3 
милиона евра овај српски привредник добио је 5.500 квадрата која је преуредио у луксузан 
хотел са четири звездице. Слично се догило и са имовином Генекса коју је 2008. купио 
Мирослав МИшковић. 
Нови Сад: Од Комуналне банке до Пупинове палате 

https://www.blic.rs/biznis/privreda-i-finansije/nije-matijevic-kupio-jugoeksport-da-bi-sio-odela-zasto-je-preuzimanje-propalih-firmi/28lced6
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Грађани Новог Сада као прави пример за тоталну трансформацију једног објекта увек наводе 
новосаграђену Пупинову палату насталу на темељима некадашње зграде Комуналне банке на 
углу Булевара Михајла Пупина и улице Народних хероја. 
Направљена је 1910. и била је помоћни објекат оближње Јерменске цркве која је касније 
срушена. Помоћни објекат сачуван је као споменик од културно – историјског значаја и 
национализован је 1945. године након чега је у њега смештена филијала Комуналне банке. 
Променом регулационог и урбанистичког плана за тај део града, објекат је преуређен у 
пословно – стамбени простор од чак 13 спратова а од некадашњег објекта задржана је само 
фасада. 
Шабац: Од чувеног водоторња до тржног центра 
Водоторањ на Тркалишту пуне четири деценије представљао је симбол града, а срушен је да би 
се на његовом месту подигао тржни центар. Иако у последњој деценији није имао никакву 
функцију, многи Шапчани ни данас не могу да га прежале. 
Габаритна конструкција висине 36 метара, капацитета казана 1.500 метара кубних, грађен је као 
додатни резервоар у случају несташице воде и одржавање стабилног притиска у мрежи, био је 
својеврстан симбол града који ће многе генерације памтити. Градило га је шабачко Грађевинско 
предузеће „Изградња“. У рад је пуштен 1969. године, а срушен је 2009. године. 
Нови инвеститори разматрали су могућност искоришћења водоторња, од идеје да ту буде кафић, 
до разних предлога да се постојећа конструкција употреби. Ипак, победило је рушење! Када је 
1998. године изграђен водоторањ на Летњиковцу и пуштено извориште у Табановићу, стари 
водоторањ отишао је у историју. Једанаст година касније заувек, када је сравњен са земљом. 
Међутим, из сећања носталгичара није никада избрисан, упркос нестајању. 
Први Партизан - некад моћна фабрика, данас тржни центар  
Кад би пропало предузеће којим случајем васркрсло, радници Фабрике санитарних арматура 
Ужице организовали би много веће славље у односу на оно, приређено пре месец дана, када је 
на месту зграде где се налазила њихова фирма отворен продајни објекат. 
А славило се прилично 7. новембра у индустријском кругу у насељу Крчагово у част тржног 
центра, највећег и најмодернијег у Ужицу, најављеног као објекта који ће на својих 7.000 
квадрата отворити нова радна места и грађанима пружити могућност јефтиније куповине. Само, 
тај број овде упослених трговаца и магационера, у објекту у коме се тргује, неупоредиво је мањи 
у односу на онај када се овде производило. 
Фабрика санитарних арматуре Ужице (ФАСАУ) у срећне дане запошљавала је и до 1.500 људи и 
по броју запослених била највећа у СОУР-у “Први партизан”. Својим славинама и батеријама, 
произведеним на најмодернијим машинама, доминирала је на тржишту велике Југославије, 
извозила у Источну Немачку, Блиски Исток, Турску. До почетка овог миленијума ФАСАУ је 
пословао успешно. 
Затим је уследило транзиционо посртање које је ову фабрику увело у стечај, а потом у руке 
приватника који је целокупну производњу, са малим бројем радника, сместио у један погон. Пре 
15 година ФАСАУ је доживео потпун брдолом а фабрика продата у деловима. Иза успешне 
фирме дуго је стајала само руинирана зграда која је порушена да би на месту ње био изграђен 
тржни центар. 
Од најамне палате, преко штампарије до музеја 
Градски музеј у Суботици налази се данас у једној од најлепших зграда. Локалном становништу 
познатији је као бивша штампарија “Минерва”, док познаваоци историје истичу да је то 
некадашња најамна палата Деметер. 
За разлику од осталих примера имала је ова зграда среће да није завршила са неком другом 
наменом. 
Када је изграђена, палата је доле имала две продавнице, иза је била штампарија јер је градитељ 
др Микша Деметер био страствени пчелар. На призмељу је био петособни стан власника и 
ординација, а на спрату су била два петособна стана за издавање. 
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Кућа је конфискована после 1945. године и од тада је све до усељења музеја, пре 11 година, била 
штампарија “Минерва”. Након приватизације “Минерве” и размене зграде за пословни простор, 
Скупштина општине Суботица, оснивач Градског музеја, обезбедила је нову локацију за музеј”. 
"Када смо дошли зграда је била велики напредак у односу на претходни простор музеја где смо 
били скучени. Међутим, у Градској кући смо имали сталну поставку, она је демонтирана и до 
данас је овде немамо. Други проблем се појављује према материјалу који чувамо, јер сви депои 
који су много функционалнији у односу на оне које смо имали, сада су се показали мали. 
Немамо где да смештамо нове предмете", кажу у музеју. 
 
 

ПЛАТЕ У "ПОШТИ" ВЕЋЕ ЗА ДЕСЕТ ОДСТО У марту наредне године 
стиже и једнократна уплата 
Извор:Танјуг 
 
Програмом предузећа „Пошта Србије” предвиђена су увећања зарада, а посебна пажња биће 
посвећена унапређењу материјалне сигурности запослених са најнижим примањима, 
усаглашено је на састанку потпредседника Владе Србије и в. д. директора Поште Србије и 
саопштено данас из овог јавног предузећа. 
"Ради унапређења економског и социјалног положаја запослених у ЈП „Пошта Србије”, данас су 
се у Влади Републике Србије, састали потпредседник Владе Републике Србије Небојша 
Стефановић и вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије” Мира Петровић. Разматран је 
предлог Програма пословања ЈП „Пошта Србије” за 2020. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор Предузећа на седници одржаној 29. новембра 2019. године. Предлогом Програма је 
планирано увећање масе зарада за запослене за 10 одсто у 2020. години, као и исплата зараде из 
добити из 2019. године у марту 2020. године, одмах по усвајању финансијских извештаја за 
2019. годину", наводи се у саопштењу. 
Како је образложено, планирано повећање зарада, у свему је усклађено са финансијским 
могућностима Предузећа у овом тренутку и одрживим пословањем. 
Истакнуто је да ће планирано увећање зарада у Предузећу, при чему ће се посебно водити 
рачуна о зарадама запослених са најнижим примањима, као и укидање Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, утицати већ на јануарску плату, која ће бити знатно увећана, чиме 
ће се приближити републичком просеку. 
"Подсећамо да је социјални дијалог о побољшању материјалног положаја запослених у ЈП 
„Пошта Србије”, започет у марту ове године, довео до низа конкретних мера које су спроведене и 
које се настављају. Делови добити из 2017. и добити из 2018, исплаћиване су у априлу и у 
септембру у укупном нето износу од 1.028.734.373,23 динара, односно у бруто износу 
1.627.744.285,74 динара (укључени порези и доприноси)", наводи се у саопштењу и додаје : 
"Такође, у јулу је исплаћена солидарна помоћ за 13.540 запослених, чија је основна зарада нижа 
од 50.000 динара, у укупном нето износу од 270.800.000,00 динара, односно у бруто износу - 
452.556.627,20 динара. Све исплате извршене су из сопствених средстава Предузећа у складу са 
одрживим пословањем, а истим принципом се руководило код опредељења увећања масе 
зарада у 2020. години, као и социјалних мера - увођења бесплатних систематских прегледа и 
проширења опсега осигурања запослених, у циљу бриге о запосленима", закључено је у 
саопштењу. 
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НЕМАЧКА ОТВАРА ГРАНИЦЕ Догодине прети озбиљна несташица 
радне снаге? 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Недостатак квалификоване радне снаге у Србији већ сад је за компаније, чланице Америчке 

привредне коморе, највећи изазов у пословању.  

Иста брига мучи и друге послодавце у Србији, који већ сада стрепе од тога шта ће се десити 
наредне године, када Немачка буде отварила тржиште за боравак и рад квалификованих 
радника ван територије Европске уније. 
Унија послодаваца Србије је ових дана направила анализу о томе како ће отварање немачког 
тржишта рада утицати на српске послодавце, а у први план је стављено да се Србија већ сада 
суочава с дефицитом радне снаге, и то у готово свим секторима привреде. У анализи се наводи 
да је сектору малих и средњих предузећа, од којег се очекује да у највећој мери допринесе 
економском развоју увођењем нових технологија и иновативних приступа, веома тешко да дође 
до стручног кадра „јер им на путу стоје велики системи и стварни инвеститори”. 
Да би српски привредници били конкурентни, наводе у УПС-у, недостају велики пројекти и 
тржишта на којима се може обезбедити већи обим посла, приход и могућност да отварају нова 
радна места. Висина пореза и доприноса на зараду у великој мери утиче на укупне трошкове 
пословања, конкурентност предузећа и ново запошљвање, и то су проблеми с којима се срећу 
привредници. 
Указујући на то да се младима не може забранити да се образују, раде и стичу радна и животна 
искуства у иностранству, из УПС-а наводе да се друштво мора приближити стандардима 
Европске уније у функционисању виталних институција и служби. Наиме, у ЕУ се, осим већих 
зарада, нуди и стабилан политички и економски амбијент, уређен систем без корупције, у којем 
се води рачуна о потребама сваког појединца. 
Професор Економског факултета у Београду Михаил Арандаренко  објашњава за „Дневник” да 
би смањење великих разлика у заради за исти посао у Србији и другим европским државама 
реално смањило одлазак наших грађана, али га не би зауставило, додајући да је невоља и то што 
не одлазе само млади већ и старији грађани Србије. 
– Разлика у платама у развијеним европским земаљама и Србији је толико велика да не верујум 
да би се, и уз повећање зарада високообразованим кадровима, могло спречити или битно 
смањити њихов одлазак – каже Арандаренко. – Међутим, Србију карактерише то што одлазе све 
образовне категорије, другим речима, не само висококвалификовани радници, већ и 
квалификовани, а традиционално и неквалификовани, посебно из источне и јужне Србије. 
Низ грешака 

По мишљењу Михаила Арандаренка, највећи проблем српског тржишта рада је погрешно 
постављен систем опорезивања, социјалног осигурања и социјалних давања. То је, како истиче, 
разлог због којег су плате радника у реалном сектору мале, а трошкови рада за послодавце 
велики. 
Он додаје да је то што је фокус миграционе политике усмерен на талентоване погрешан јер је 
њих најтеже задржати парцијалним и привременим мерама. 
На питање како је Србија тако брзо од земље која има квалификовану и јефтину радну снагу 
постала држава којој недостају квалификовани радници, Арандаренко каже да је разлога 
неколико. 
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– Чак и без емиграције, ми готово сваке године губимо готово 50.000 радно способних 
становника, а толико је више старијих од 64 године у односу на оне млађе од 20. С емиграцијом, 
та цифра је можда и удвостручена. Осим тога, на неки начин смо и жртва успеха у привлачењу 
страних директних инвестиција стратегијом која се бар делимично заснивала на смањењу 
радничких права и зарада. Показало се да је Закон о раду из 2014. године био кратковида 
стратегија, а да би се поништили његови негативни ефекти, који су обесхрабриле домаћу радну 
снагу, сада имамо брзо повећање минималне зараде – каже Арандаренко. 
 

 

 
 

Поште Србије: Шта за грађане значи штрајк 
Пише: ББЦ Неwс на српском 

 

Радници у поштама у Србији почели су у штрајк незадовољни висином плата, а у Самосталном 
синдикату Поште Србије тврде да не ради две трећине поштанских шалтера у неколико градова. 
У две поште у центру Београда – слика је различита. 
Док у Главној пошти гужве и редова нема, пар километара даље – колона испред шалтера је 
већа. Заједничко за обе слике је то што, иако су шалтери отворени, пошиљке стоје у поштама. 
У синдикату најављују потпуну обуставу рада у четвртак, а руководство компаније Поште Србије 
у саопштењу наводи да запослени повећање зарада могу очекивати у јануару. 
Шта кажу грађани? 

За поједине грађане, штрајк у поштама не представља проблем. Барем за сада. 
„Све сам завршила за мање од пет секунди. Никада брже нисам платила рачуне, нити је гужва. 
Од сада ћу долазити само када је штрајк“, рекла је за ББЦ на српском Ивана Станојевић, кроз 
осмех испред Главне поште. 
У пошти у Нушићевој улици у Београду гужва је већа, а расположење људи је другачије. 
„Нисам успео да пошаљем пакет, речено ми је да их од сутра неће примати“, изјавио Никола 
Милојевић за ББЦ на српском. 
Он је додао да су му службеници рекли да још данас раде. 
„Пакети који су примљени стоје у пошти. Катастрофа“. 
Који су захтеви запослених? 

Директор Самосталног синдиката Поште Србије Зоран Павловић каже за ББЦ на српском да су 
протест организовали сами радници, а да их је синдикат подржао. 
Истиче да је обустава рада организована „пре свега због зарада – које су веома ниске и износе од 
32 до 39 хиљада динара“. 
„У штрајку су непосредни извршиоци – курири , поштари и шалтерски радници. Они 
представљају око две трећине, или око 11.500 радника“, тврди Павловић- 
Према подацима Републичког завода за статистику, медијална нето зарада у Србији за новембар 
износила је 39.654 динара – што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до тог 
износа. 
Поред повећања зарада и праведније расподеле добити, један од захтева запослених и 
синдиката је и смена руководства компаније на челу са Мирјаном Петровић, вршитељком 
дужности директорке. 
„Нема протока пошиљака, поједини поштански центри су потпуно затворени. У неким поштама 
ради само један, или ниједан шалтер. Захтевамо смену комплетног менаџерског тима, на челу са 
директорком Петровић“, рекао је Павловић. 
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Павловић наводи да има информације да су и запослени у Зрењанину, Кикинди, Лазаревцу и 
неким другим местима такође ступили у штрајк. 
Каква је реакција Пошта Србије? 

Компанија Поште Србије саопштила је да се директорка Мирјана Петровић у среду састала са 
Небојшом Стефановићем, потпредседником Владе Србије и министром унутрашњих послова. 
У саопштењу се наводи да је планирано повећање зарада од десет посто у 2020. годину 
усклађено са финансијским могућностима и одрживим пословањем предузећа, као и да ће 
јануарска плата бити знатно увећана, чиме ће се приближити републичком просеку. 
Из компаније тврде и да је дијалог са запосленима започет у марту довео до низа конкретних 
мера као што су исплате делова добити и солидарне помоћи. 
Претходни штрајкови 

Ово је већ трећи велики штрајк радника поште у претходне три године. 
У марту 2019. дошло је до потпуне обуставе рада. 
Штрајк је прекинут након што је Стефановић обећао радницима повећање зарада, и испуњење 
две трећине захтева. 
Тадашњи договор је био да се до 30. новембра пронађе решење да се радницима са најнижим 
зарадама подигне коефицијент, а да се плате линеарно повећају. 
 
 

УГС Независност и Савез пензионера Србије: Политичким деловањем 
до исплате дуга за пензије 
Пише: Бета 

 
Представници Синдиката пензионера Србије, УГС Независност и Савеза пензионера Србије 
потписали су данас Споразум о сарадњи који најављује њихово заједничко наступање пред 
властима, у циљу побољшања положаја пензионера, а пре свега враћања дуга државе до кога је 
дошло због смањења пензија, за који је процењено да износи око милијарду евра. 
Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић је приликом потписивања споразума у Медија 
центру рекао да „неко ко нема политички капитал не може да очекује да ће наплатити нешто од 
институција, као и да пензионери у Србији имају такав капитал“. 
„У Србији има око 1,7 милиона пензионера и још око 100.000 лица која су зашла у године али 
нису остварила право на пензију. То је једна четвртина популације у Србији, а једна трећина 
бирачког тела. Ако пензионери имају јасну агенду својих захтева, не знам која власт може да 
заобиђе такав утицај“, рекао је Стојиљковић. 
Он је рекао да држава пензионерима по основу смањења пензија дугује 660 милиона евра, а да 
је у исто време „кроз разне неконтролисане субвенције различитим групама и појединцима дато 
око 880 милиона евра“, као и да су пензионери „снага која није препозната у датим друштвеним 
околностима“. 
Председник Савеза пензионера Србије Андреја Савић је рекао да тај савез има око 650.000 
чланова и да треба да се политичко и друштвено место пензионера у Србији учини 
препознатљивим. 
„То је блок који ће заступати најбројнију популацију у Србији, ниједна политичка власт не може 
да занемари оволики број“, рекао је Савић и додао да то може да буде готово половина од 
укупно изашлих бирача на изборима. 
Савић је рекао да ће пензионери тражити да удружење које заступа њихове интересе буде 
проглашено удружењем од националног значаја. 
Представник Синдиката пензионера у УГС Независност Милош Грабунџија је рекао да се 
„стално говори како нам никада није било боље, што пензионери не виде и не осећају“, а у исто 
време се не покреће питање враћања дуга пензионерима по основу умањења пензија. 
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„Према подацима фискалног савета 14 милијарди динара је у буџету за 2020. годину 
предвидјено за изгубљене радне спорове а 22 милијарде динара за плаћање казни, што је пет 
пута више него 2010. године“, рекао је Грабунџија, додајући да у исто време нико не помиње 
враћање пензија. 
Он је рекао да су „пензионери помогли држави када је била у кризи, а да сада, када та држава 
тврди да је из кризе изашла, не спомиње се враћање дуга пензионерима“. 
Грабунџија је рекао да поводом тога треба донети посебан закон а да би пензионери били 
сагласни и ако би им се пензије враћале наредних 47 месеци, колико месеци је држава од њих 
узимала. Он је рекао да „са око 750.000 оштећених држава пензионерима дугује милијарду 
евра“. 
У Медија центру је данас одржана и трибина „Заједничком акцијом до повраћаја умањених 
пензија“. 
 
 

Бивши радници ПКБ данас у протесту 
Пише: М. Н. С. 

 
Удружење које окупља пензионере и бивше раднике ПКБ-а за данас је заказало протест најпре у 
11.30 испред Привредног суда у Београду, а потом ће до 14.30 блокирати и суседне улице, кнеза 
Милоша и краљице Наталије. 
Протест је пријављен Полицијској управи Савски венац а најављен је у време када се одржава 
још једно рочиште по тужби коју су поднели ради исплате бесплатних акција ПКБ-а, 
„затурених“ у време када се власништво те компаније премештало из републике на Град и 
обрнуто.  
Удружење подсећа и да су запослени у зависним фирмама Корпорације ПКБ регуларно добили 
своје уделе према одредбама закона о приватизацији, а да су радници матичне компаније, њих 
око 3.000 остали без ичега. Према рачуници Удружења, износ који потражују је око 850 
милиона динара. Они су затражили и да суд одреди привремену меру којом би делу корпорације 
који је у функцији након продаје Ал Дахри, забранио продају преостале имовине како би бивши 
радници могли да наплате своје уделе.  
– Ми смо дошли у посед уговора са Ал Дахром и чудно је то што продавац није држава, која је 
власник, него сама корпорација која је продала имовину. Јасно је да су то урадили због 
земљишта које је отуђено и које држава не може да продаје, али фирма може. Истовремено, 
иако је реч о везаним трансакцијама, уговор о продаји капитала Института и Еко Меда, 
зависних друштава ПКБ-а, потписана је држава – кажу за Данас у Удружењу.  
Додају да протест организују јер „сумњају у независно судство“, као и због „медијске блокаде на 
телевизијама са националном фреквенцијом иако је реч о правном питању, својини а не 
политичким ставовима“. 
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Пошта Србије: Планиране веће зараде запослених у 2020. години 
Аутор:Бета  

 

Запосленима у Пошти Србије биће увећане зараде у 2020. години, а посебна пажња биће 
посвећена унапређењу материјалне сигурности запослених са најнижим примањима, 
усаглашено је на састанку потпредседника Владе Србије Небојше Стефановића и вршиоца 
дужности директора Поште Мире Петровић. 
Како је саопштила Пошта Србије, на састанку је разговарано о унапређења економског и 
социјалног положаја запослених у том предузећу, а разматран је и Програм пословања за 2020. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа 29. новембра. 
Планирано је увећање масе зарада за запослене за 10 одсто у 2020. години, као и исплата зараде 
из добити из 2019. године у марту идуће године, одмах по усвајању финансијских извештаја за 
2019. годину. 
Како је образложено, планирано повећање зарада у свему је усклађено са финансијским 
могућностима предузећа у овом тренутку и одрживим пословањем. 
Истакнуто је да ће планирано увећање зарада у Пошти Србије, при чему ће се посебно водити 
рачуна о зарадама запослених са најнижим примањима, као и укидање Закона о привременом 
уредјивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, утицати већ на јануарску плату, која ће бити знатно увећана, чиме 
ће се приближити републичком просеку. 
Пошта Србије је подсетила да је социјални дијалог о побољшању материјалног положаја 
запослених у том предузећу, започет у марту ове године, довео до низа конкретних мера које су 
спроведене и које се настављају. 
Делови добити из 2017. и добити из 2018, исплаћиване су у априлу и у септембру у укупном нето 
износу од око једне милијарде динара, односно у бруто износу 1,6 милијарди динара, наводи се у 
саопштењу Поште. 
Такође, у јулу је исплаћена солидарна помоћ за 13.540 запослених, чија је основна зарада нижа 
од 50.000 динара, у укупном нето износу од 270,8 милиона динара. 
"Све исплате су из сопствених средстава предузећа у складу са одрживим пословањем, а истим 
принципом се руководило код опредељења увећања масе зарада у 2020. години, као и 
социјалних мера - уводјења бесплатних систематских прегледа и проширења опсега осигурања 
запослених, у циљу бриге о запосленима", навала је Пошта Србије у саопштењу. 
Радници Поште Србије у неколико градова су јуче ступили штрајк јер су незадовољни 
примањима. 
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ММФ очекује убрзање привредног раста Србије од наредне године 
Аутор:ФоНет  

 

Регионални директор Међународног монетарног фонда (ММФ) Себастијан Соса рекао је да се за 
Србију ове године пројектује раст привреде од 3,5 одсто бруто домаћег производа, али да се 
наредне године очекује убрзање и раст до четири одсто. 
То би била последица снажне домаће тражње, али и раста извоза и страних директних 
инвестиција, пројектујемо и смањење незапослености и стабилну фискалну позицију земље, 
рекао је Соса ФоНету у паузи панела Самита привредних лидера региона у организацији 
недељника НИН. 
Србија је постигла добар напредак у смислу макростабилизацији и смањењу нестабилности и 
очекујемо следеће године стабилну ситуацију на фискалном фронту, низак дефицит од 0,5 одсто 
БДП, који је конзистентан са циљем самњивања јавног дуга, што је важно за стабилност јавних 
финансија, констатовао је он. 
Соса је рекао и да инфлација остаје на стабилном, ниском нивоу, па ММФ не очекује изазове 
када је реч о унутрашњим околностима, али указује да постоје ризици из спољног окружења, 
односно слабе економске активности Европске уније, која је навећи трговински партнер и 
највећи страни директни инвеститор Србије. 
Када је реч о расту плата у јавном сектору и индексирању пензија, Соса је рекао да су та 
повећања у складу са планираним дефицитом од 0,5 одсто БДП и конзистентно са смањењем 
јавног дуга. 
Верујемо да је ниво повећања плата у јавном сектору више него што смо препопручИли, али то 
не угрожава макроекономску и фискалну стабилност, мада је повећање могло бити ниже, сматра 
Соса. 
Разумемо потребу да се повећају плате за неке секторе и неке категорије запослених, које 
емигрирају и тешко их је задржати у јавном сектору, али велико је повећање у том сектору, 
поновио је он и констатовао да се у приватном сектору бележи раст плата на здравим основама. 
Соса је рекао да је са инфлацијом од један одсто значајно повећање укупних плата, и у јавном и у 
приватном сектору од скоро девет одсто. 
Вучковић: Избори неће утицати на економска кретања 

Члан Фискалног савета Србије Владимир Вучковић изјавио је данас да не очекује да избори 
2020. године утичу у већој мери на економска кретања у следећој години, у којој се за Србију 
предвиђа раст привреде од три до 3,5 одсто бруто домаћег произода. 
Имамо добре макроекономске темеље, стабилност у јавним финансијама, на тржишту цена, 
курса, каматних стопа, а захваљујућим неким добрим мерама домаће економске политике, али и 
добрим околностима у свету и Европи, рекао је Вучковић ФоНету, у паузи панела Самита 
привредних лидера региона у организацији недељника НИН. 
Избори не би требало да поремете ту динамику, може врло лако да се испостави да имамо још 
једну стабилну годину коју би требало искористити за снажније реформе, то је оно што 
недостаје Србији како би раст коначно био убрзан и достигао потенцијале које има, напоменуо 
је Вучковић. 
Структурне реформе државних предузећа јесу изазов, пре избора и непосредно после избора, 
навео је он и додао да је тешко очекивати да се носиоци власти баве озбиљним питањима, која 
захтевају пуно времена, ресурса и труда. 
Тешко је очекивати да ће се неки ствари интензивирати, али не почиње се у свим процесима од 
нуле, има неких тимова, домаћих и међународних, неке мере су познате шта треба радити и 
остаје нада да ће се ићи неким бољим током, предочио је Вучковић. 
Вучковић је оценио да је једно од већих изненађења у 2019. години висок раст зарада широм 
привреде, у државном, али и приватном сектору. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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То је добро зато што људи имају већа примања, али чини се да је важнији узрок за натпросечан 
раст зарада и у приватном сектору помањкање радне снаге, са којим се срећемо, истакао је он. 
Према његовим речима, становништво стари, постоје миграције људи, па је се у разговору са 
привредницима може чути да радна снага недостаје на свим ниовима. 
То остаје озбиљно питање за анализу, али изгледа да се и код нас формирају трендови који 
гурају раст плата независно од могућности привреде, упозорио је Вучковић.  
 

 
 

 
 


