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Vanredno stanje postalo redovno: I posle tri godine se ne poštuje zakon i javnim 
preduzećima ne upravljaju izabrani profesionalci 
S. BULATOVIĆ  
 

Čak 21 firmu od javnog značaja vode ljudi u statusu v. d. 
DIREKTORA javnog preduzeća, čiji je osnivač Republika Srbija, imenuje Vlada, na period od četiri 
godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Ovako i dan-danas zvuči Član 24 Zakona o javnim 
preduzećima, ali njegovo slovo se poštuje - u izuzecima. Čak i iz MeĎunarodnog monetarlnog fonda 
(MMF) stiţu upozorenja nadleţnima da na čelu drţavnih kompanija moraju da imaju profesionalce i 
to u punom mandatu. Trenutno, meĎutim, sa spiska od 28 javnih preduzeća i drţavnih firmi od 
javnog značaja - svega sedam vode direktori. Čak 21 je u - stanju v. d. 
Zakon, čije odredbe je trebalo ispuniti još pre tri godine, kaţe i da se vršilac duţnosti direktora moţe 
imenovati do izbora direktora. Period obavljanja funkcije vršioca duţnosti direktora ne moţe biti duţi 
od jedne godine, a i ista osoba ne moţe biti dva puta imenovana za vršioca duţnosti direktora. 
Iako je zakon prilično jasan, praksa je suprotna. Na nedavanoj sednici Vlada Srbije imenovala je 
Jelenu Trivan za v. d. direktora "Sluţbenog glansika" - drugi put. Tako da je u toj ulozi od 2015. 
godine. Rekorder u privremenom stanju je svakako prvi čovek "Puteva Srbije". Zoran Drobnjak je v. d. 
direktora od novembra 2013. godine. Milorad Grčić "Elketroprivredu Srbije" vodi kao vršilac duţnosti 
od marta 2016. godine. Na čelu "Koridora Srbije" i dalje je Zoran Babić, vršilac duţnosti. 
 
- Vanredno stanje kod nas postaje redovno - upozorava Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog 
fakulteta. - To nije dobro, jer ljudi u tom statusu ne mogu da ponude i sprovode dugoročan plan i 
program, a reč je o značajnom segmentu privrede. Ja razumem kada je potrebno kupiti vreme dok se 
ne naĎe pogodan kadar, ali to nije ovde slučaj. Vlast lakše kontroliše ljude u tom stanju i bez javnih 
konkursa nešto lakše postavlja svoj kadar. Ta nesigurnost ima dugoročno loše posledice. 
Ministarstvo privrede je zaduţeno za raspisivanje konkursa. Tokom 2017. godine objavilo ih je 
najmanje 27, ali imenovano je svega nekoliko direktora. U slučaju većine nije poznata sudbina 
konkursa, niti su poništeni, niti je neko izabran. IzmeĎu ostalih traţio se direktor "Pošte Srbije". Posle 
nekoliko meseci odrţana su testiranja, pa i razgovori sa kandidatima. Od drugog kruga je prošlo čak 
dve i po godine, ali učesnici nikada nisu obavešteni o raspletu. Na čelu firme je i dalje v. d. direktora 
Mira Petrović. 
Interesantna je i situacija sa četiri ţeleznička preduzeća. Na konkursu je bio izabran samo direktor 
"Ţelenica Srbija" Miroslav Stojčić, a na čelu ostala tri su, iako su se traţili konkursom, ostali vršioci 
duţnosti. Po isteku mandata, Stojčić je podneo ostavku i zamenio ga je Goran Adţić u stanju v. d. Ovih 
dana je, meĎutim, "Infrastruktura ţeleznice Srbije" "obezglavljena". V. d. direktora Miroljuub Jevtić je 
- u pritvoru. 
 
DIREKTORI 
 
MEĐU rekim direktorim su Jelena Matejić, koja vodi "Elektromreţu Srbije" i izabrana je na konkursu. 
Pun mandat ima prvi čovek "Srbijavoda" Goran Puzović, kao i čelnici "Nacionalnog parka Kopaonik", 
"Jugoimport SDPR", "Skijališta Srbije" i "Nacionalnog parka Tara". 
 
Dušan Bajatović je generalni direktor "Srbijagasa" od 2008. godine. Tokom 2017. je bio raspisan javni 
konkurs i za tu poziciju i Bajatović se kandidovao. MeĎutim, rezultata nema, niti imenovanja. 
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I ČINOVNICI PRIVREMENI 
 
U privremenom stanju se postavljaju i drţavni sluţbenici, pomoćnici ministara, drţavni sekretari, 
direktori uprava... Zakonski je i ovaj segment regulisan i to Zakonom o drţavnim sluţbenicama, koji 
se primenjuje od prošle godine. U tom statusu mogu biti najduţe šest meseci, uz mogućnost 
produţetka od tri meseca, ako nije okončan konkurs. 
 
Od jula prošle godine morala su da počnu postavljenja po novom zakonu i ako u roku od devet meseci 
mesto nije popunjeno konkursom trebalo bi da ostane upraţnjeno. Primenu zakona prati Generalni 
sekretarijat Vlade, a evidenciju vodi Sluţba za kadrove. 
 

Da li je moguće da prosečna plata do 2025. godine dostigne 900 evra: Ako je mogla 
Rumunija, moći će i Srbija 
S. B.  
 

Kod suseda zarade za šest godina porasle 79 odsto, a BDP 51 odsto, što bi trebalo i kod 
nas da se desi 
UZ najavu ambicioznog investicionog programa "Srbija 2025" predsednik Aleksandar Vučić je obećao 
i da će te 2025. godine prosečna plata u Srbiji dostići 900 evra. Javnost od tada polemiše kakvi su 
izgledi da se za šest godina zarada uveća čak 80 odsto, jer privreda taj tempo neće ispratiti. 
Ekonomisti, autori "Makroekonomskih analiza i trendova", ukazuju na to da postoji nekoliko načina 
da se ta razlika nadomesti. A susedna Rumunija, u kojoj su primanja poslednjih godina značajno 
prestigla privredni rast, dokaz je našim analitičarima da je sličan scenario moguć i u Srbiji. 
 
Startna pozicija nam je nepunih 500 evra proseka. Uz pretpostavku da naša privreda godišnje realno 
raste oko četiri odsto, ali imamo i tri odsto inflacije, za šest godina BDP bi mogao da nam bude 51 
odsto veći. Ekonomista Stojan Stamenković objašnjava da se ta razlika u očekivanom rastu moţe 
kompenzovati manjim učešćem investicija u BDP, povećanjem uvoza, smanjenjem poreza i doprinosa 
na plate ili brţim privrednim rastom. 
- Moguća je kombinacija sva četiri načina - ističe Stamenković. - Najbolje bi bilo da se smanji 
opterećenje zarada, ali ono ne moţe toliko da se smanji. Tu su penzijski doprinosi. I ceo porez da se 
skine sa zarada, ne bismo dostigli te cifre. Bilo bi dobro da su autoru programa "Srbija 2025" napravili 
plan kako je to moguće. 
Razlog za sumnju u najavljenu prosečnu platu bila je i skepsa da postoji zemlja u kojoj su plate rasle 
brţe od privrede. Ovo demantuje, kako ističu autori MAT, Rumunija. 
- Imamo sličnu ekonomiju i slične probleme sa odlaskom ljudi i depopulacijom - objašnjava 
ekonomista Ivan Nikolić. - Ako posmatramo period od 2013. do 2019. godine Rumunija je postigla 
upravo ono što smo mi postavili kao cilj u 2025. Plate su im porasle 79 odsto, sa 357 evra došli su na 
641 evro proseka. U istom periodu BDP je porastao za 51 odsto, to se apsolutno poklapa sa nama. 
Kada vidimo njihov primer, reklo bi se da je to dostiţno. I bez ovih pretpostavki kako bismo dodatno 
mogli da podrţimo rast. Rumunski slučaj pokazuje da je rast plata do 900 evra moguć i bez 
narušavanja makroekonomskog okvira. Oni su u ovo ušli sa manjim javnim dugom, ali jedva da im je 
on nešto porastao. Po meni lično, veći će izazov biti odrţavati stopu rasta od četiri odsto. 
 
STARE BOLjKE 
NOVEMBARSKI podaci pokazuju da je industrijska proizvodnja u ovom mesecu bila 1,1 odsto veća 
nego godinu pre, a u slučaju preraĎivačke rast je bio 1,5 odsto. Ostaju nam stare boljke - pada 
prehrambena i automobilska industrija, kao i proizvodnja osnovnih metala. 
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Stalno zaposlenje za 20.000 prosvetara: Ministar Šarčević najavio raspisivanje 
konkursa do kraja januara 
Lj. BEGENIŠIĆ  
 

Prvo će posao dobiti oni koji su počeli da rade na ugovor 2014. godine 
Do kraja januara biće raspisan prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika i na tom konkursu 
posao će dobiti prosvetari koji su počeli da rade na ugovor 2014. i pre toga, kao i 2015. godine - rekao 
je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će naredni 
konkurs biti raspisan u februaru, pa još jedan u martu, i tako će biti zaposleno izmeĎu 18.000 i 
22.000 prosvetara koji godinama rade na odreĎeno. 
 
On je naglasio da neće biti dozvoljene eventualne zloupotrebe prilikom zapošljavanja na ovim 
konkursima. 
 
- Ministar ima ovlašćenje da smenjuje direktore. Nećemo dozvoliti samovolju direktora, ali ni 
sindikalne pritiske - upozorio je Šarčević. - Ovo je vaţna mera i za rast nataliteta, jer je reč o mladim 
ljudima. 
 
Govoreći o maloj maturi, Šarčević je naveo da je planirao da 2022. godine kombinovani test bude 
zamenjen PISA zadacima. 
 
Verovatno će biti promenjen i način bodovanja za upis u srednju školu, pa će odnos bodova koje nosi 
uspeh iz škole i uspeh na maloj maturi biti 50 prema 50, a sada je 60 prema 40. 
 
- Ove godine mala matura biće kao i prethodnih godina - istakao je ministar. - Jedina novina je to što 
testovi neće biti štampani u komercijalnim štamparijama, već u štampariji koja će biti u Zavodu za 
unapreĎenje obrazovanja i vaspitanja pod okriljem Ministarstva. Novina je i to što će se testovi 
pregledati digitalno, a pri kraju je izrada softvera koju radi Fakultet organizacionih nauka. Rešeni 
testovi će se skenirati i slati na jedan zajednički punkt, koji će biti u Grafičkoj školi na Novom 
Beogradu. Tu će se svi testovi digitalno pregledati. 
 
Šarčević je govorio i o novoj strategiji obrazovanja, na kojoj se radi više od osam meseci. 
 
- Već početkom februara biće predstavljeno šta je planirano da se uradi u predškolskom i osnovnom 
obrazovanju. Za mart je predviĎeno da se prezentuje plan za srednje škole, u aprilu učenički i 
studentski standard i investicije, u maju nauka, a u junu visoko obrazovanje. Aktuelna strategija 
obrazovanja 2020. u potpunosti je realizovana - istakao je ministar. 
 
Šarčević je naveo i da je plan da 45 odsto učenika upisuje gimnazije i istakao da će u Srbiji biti 13 
tipova gimnazija. 
 
- Bila su zanemarena talentovana deca, postojale su samo gimnazije za Ďake nadarene za matematiku 
i jezike - podseća ministar. - Slika se već promenila, jer su otvorena odeljenja za Ďake nadarene za 
fiziku, IT, biologiju i hemiju, a sada su na red došla specijalizovana odeljenja istorije i geografije, kao i 
sporta. Sportske gimnazije će drugačije izgledati. One će imati kurikulum opšte gimnazije, ali i mnogo 
programa vezanih za sport. 
 



6 

 

Ministar je naveo i da će se raditi na većem broju umetničkih gimnazija, pa će biti otvorene gimnazije 
za kreativne industrije, dizajn, scensku umetnost, medijsku pismenost... 
 
TRETMAN NACIONALNE ISTORIJE 
Šarčević je istakao da u udţbenicima nacionalne teme moraju da budu zastupljene u punom 
kapacitetu, u suprotnom udţbenici neće uću u katalog. 
- Ovo nije ucena nego nacionalni interes. Ne moţe se povlačenje srpske vojske preko Albanije 
objasniti u jednom pasusu. Isto je i sa Jasenovcem, Prvim svetskim ratom... - rekao je on 
 

 
 

Закон забрањује да директори буду вршиоци дужности 
Аутор: М. Авакумовић 

 
Међународни монетарни фонд сугерисао је влади, а она прихватила да реши ово 
питање 
Многа јавна предузећа у Србији годинама воде вршиоци дужности директора. Тачније, од 37 
јавних предузећа око 20 њих има руководиоце који су у в. д. статусу. Нека од њих много дуже од 
годину дана, колико закон дозвољава. 
„Путеви Србије” свакако су рекордер, будући да је Зоран Дробњак вршилац дужности 
директора већ осам година. 
То је приметио и Међународни монетарни фонд и саветовао Влади Србије да што пре прекине 
ту праксу, јер јавна предузећа не могу бити потпуно реформисана ако немају професионалну 
управу. Подсећања ради, Влада Србије са Међународним монетарним фондом има саветодавни 
аранжман, који није обавезујући. Борд директора ММФ-а је у децембру усвојио програм који је 
уследио после октобарске посете Београду, према којем је српска влада прихватила њихову 
сугестију. 
Влада Србије, која је усвојила овај програм, навела је „да ће се трудити да реши претерано 
ослањање на вршиоце дужности директора у државним предузећима”. Без обавезивања на 
рокове када ће се то догодити. 
Према Закону о јавним предузећима из 2012, јавни конкурси за директоре тих предузећа 
морали су да буду расписани до марта 2013. Та одредба није поштована, а закон је у 
међувремену промењен, па је влада имала обавезу да распише конкурсе за све директоре 
јавних предузећа до марта 2017. 
Парадокс је да су конкурси за директоре појединих државних компанија били расписани још 
пре неколико година, али до данас нису окончани. Влада Србије је, на пример, у јулу 2013. 
расписала конкурсе за директоре „Путева Србије” и предузећа „Емисиона техника и везе”, али 
ти конкурси нису окончани, а поновљени су и у фебруару 2017. Овим компанијама све време 
руководе вршиоци дужности Зоран Дробњак (од 2012) и Бранко Гогић (од 2014. године), према 
подацима за сајта Агенције за борбу против корупције. 
Слично је било и са ЕПС-ом. Влада је у марту 2016. расписала конкурс за директора, али 
ниједан од 15 пријављених кандидата није изабран. Конкурс је поновљен и у фебруару 2017. 
Међутим, ово јавно предузеће од 2016. води Милорад Грчић, који је према подацима са сајта 
Агенције за борбу против корупције, све време у статусу вршиоца дужности директора. 
Конкурси су у фебруару 2017. расписани и за директоре 23 јавна предузећа, између осталог 
„Коридора Србије”, „Државне лутрије Србије”, Националног парка „Ђердап”, „Транснафте”, 
„Нуклеарних објеката Србије”, „Старе планине”, „Србијашума”, „Скијалишта Србије”, 

http://www.politika.rs/
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„Ресавице”... У том контингенту предузећа конкурси су окончани једино у „Србијагасу”, 
„Електромрежама” и националним парковима „Тара”, „Фрушка гора” и „Копаоник”, као и у 
Парку природе „Мокра гора”. 
Према Закону о јавним предузећима, да би неко био изабран за директора мора да има 
најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са делатношћу јавног 
предузећа, пет година искуства на пословима за које се захтева високо образовање, да познаје 
област корпоративног управљања, да има искуство у организовању рада и вођењу послова, као 
и да није члан органа политичке странке. Вршиоци дужности не морају да испуне ове услове. 
Овакву ситуацију – да већину јавних предузећа воде вршиоци дужности директора – Немања 
Ненадић, програмски директор „Транспарентности Србија”, објашњава чињеницом да су 
директори у в. д. статусу подложнији контроли. Они могу бити замењени без образложења у 
било којем тренутку. Та зависност, према његовим речима, доводи до тога да су они 
послушнији према ономе коме дугују избор на ту функцију, док директори који су изабрани на 
конкурсу могу да буду смењени само ако злоупотребе функцију или не испуне план пословања. 
Као такви, они имају већу самосталност у одлучивању. 
– Ми имамо мало већи проблем што се овако директно крши закон. Влада не расписује 
конкурсе, иако је појединим в. д. директора давно истекао мандат, или не завршава расписане 
конкурсе. То је директно нарушавање владавине права. Боље би било да је остало по старом, да 
се директори бирају без конкурса, јер тако влада не би кршила законе које је предложила – 
објашњава Ненадић. 
Он сматра да је ММФ вероватно уочио последице овако директне контроле над јавним 
предузећима, пре свега у економском погледу и да би она боље пословала када би имала 
професионални менаџмент. 
Михајловићева: Нова влада треба да смањи број в. д. директора 
Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и председница владине 
кадровске комисије, каже да је препорука ММФ-а о смањењу броја директора у в. 
д. статусу на месту и да очекује да ће је у свој рад уврстити нова влада, која ће бити 
формирана после пролећних избора. 
– Како се налазимо у изборној години, од нове владе Србије, која ће бити формирана после 
парламентарних избора, очекујем да ову препоруку уврсти у свој рад – рекла је Михајловићева 
за Танјуг. 
Верује, каже, да ће ова препорука о смањењу броја вршилаца дужности директора наћи своје 
место и у најављеној реформи јавних предузећа у Србији. 
– Ипак, много важније од форме јесте суштина, а суштина је да на руководећим местима у 
јавним предузећима имамо најбоље могуће и најспособније кадрове који могу успешно да воде 
државне системе – поручила је Михајловићева. 
 
 

 
 
ĐorĎević potpisao kolektivni ugovor izmeĎu NSZ i njenog sindikata 
 
Piše: Beta 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran ĐorĎević potpisao je 
danas kolektivni ugovor sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) 
Zoranom Martinovićem i predstavnicom Jedinstvene organizacije sindikata NSZ 
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Gabrijelom Ivanović, kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti iz radnog 
odnosa u NSZ, kao i meĎusobni odnosi učesnika. 
ĐorĎević je istakao da je „ugovor već vaţio, a da je njegovo produţavanje u interesu svih radnika“. 
„Mi kao Ministarstvo smo uvek prisutni kada je u pitanju pregovaranje i gledamo da se to kreće u 
realnim okvirima i mogućnostima koje mogu i drţava i poslodavac da pruţe radnicima. Tu smo da se 
pregovaranje uvek završi u interesu i jedne i druge strane“, rekao je ministar. 
Martinović je kazao da „ukoliko bismo premenjivali samo Zakon o radu, bez kolektivnog ugovora da bi 
tada prava zaposlenih bila znatno suţena, kao i da će ugovor vaţiti do 2023. godine“. 
„Jedinstvena organizacija sindikata u NSZ je jedini reprezentativni sindikat, gde su više od polovine 
zaposlenih članovi u njemu. Ovo jeste akt koji izraţava volju većine zaposlenih u NSZ“, rekao je 
Martinović. 
Prema njegovim rečima „još uvek postoji ograničenje u zapošljavanju u javnom sektoru, ali da postoji 
mogućnost, da se, uz saglasnost vladine komisije, upraţnjena mesta popune“ 

 
Sindikati RGZ: Radnici koji su štrajkovali trpe diskriminaciju i osvetu 
poslodavca 
 
Otvoreno pismo radnika zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu premijerki 
Srbije, Ani Brnabić, prenosimo u celosti. 
Poštovana predsednice Vlade, desetine naših obraćanja i otvorenih pisama za sada nije naišlo na Vaš 
adekvatan odgovor. Naša rešenost i upornost da istrajemo u nastojanjima da se u Republičkom 
geodetskom zavodu uspostavi red i zakon i pored svega nisu umanjeni i dovedeni u pitanje. 
U tom smislu naše aktivnosti su usmerene na obezbeĎivanju poštovanja svega što je dogovoreno i 
potpisano sa naše strane. Od velikog bi značaja bilo kada bi se ispoštovalo i sve ono što je kroz 
potpisane Sporazume izmeĎu Vlade RS i Sindikata RGZ-a,  bila Vaša obaveza.  
Sve aktivnosti koje je Vlada RS preduzimala u 2019.godini po našem 
mišljenju su predstavljale prikrivanje tragova i ispravljanje mnogih nezakonitosti i nepravilnosti u 
radu rukovodstva RGZ-a a posebno direktora Borka Draškovića. Koji su razlozi takvog ponašanja 
nama nisu poznati ali rezultati koji su postignuti su poraţavajući ne samo za nas zaposlene, sindikate 
već i za Vladu RS i naše društvo celini. 
Posebno zabrinjava činjenica da su i ona pitanja za koja smo verovali da su razrešena u toku samih 
razgovora sa Vama i dalje otvorena. To samo po sebi nije pitanje uzajamnog poverenja već 
elementarne korektnosti i kredibilteta. Obzirom da se situacija u RGZ-u svakoga dana sve više 
komplikuje, sindikati su 15.01.2010. god. razmatrali situaciju i uskladu sa tim doneli neke  stavove 
i odluke. 
U odnosu na Sporazume koji su potpisani sa Vladom RS ostala su otvorena pitanja vezana za rad 
Radne grupe koja je oformljena ali nije imala nikakvih aktivnosti. Istovremeno rukovodstvo RGZ-a 
intenzivno radi na izradi novog Pravilnika o unutrašnjem ureĎenju i reorganizaciji radnih 
mesta. Pokušaj ozakonjenja nelegalnih premeštaja je u toku. 
Obaveza poslodavca da prema zaposlenima i sindikatima neće preduzimati niti jednu radnju ili meru 
u pravcu diskriminacije i osvete prema učesnicima u štrajku, se apsolutno ne poštuje. Nekoliko 
stotina zaposlenih je nakon štrajka premešteno na druga nepovoljnija radna mesta uključujući i 
predsednicu Štrajkačkog odbora. Izmišljeni disciplinski postupci koji se sprovode retroaktivno protiv 
učesnika štrajka su dodatni pokazatelj nepoštovanja Sporazuma. 
Neke odluke i nalozi koji su bili povučeni nakon prekida štrajka su ponovo doneti čime se direktno 
krši Sporazum od strane rukovodstva RGZ-a. 
Ni danas 15.01.2020 godine Vlada RS nije ispunila obavezu isplate 25 000 dinara svim zaposlenima 
koji su na dan 06.12.2018.godine bili zaposleni u RGZ-u na ime nadoknade štete za  umanjena 
primanja u 2018 god. Krajnji rok je 21.01.2020 godine. 
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Odbor za praćenje primene Sporazuma je samo formiran suprotno Sporazumu  i nije se bavio 
materijom. Radna grupa koja je formirana nakon  insistiranje sindikalnih centrala članica Socijalno 
ekonomskog saveta je u svom nerazumljivom i uopštenom Izveštaju samo dotakla neka pitanja na 
koja su sindikati ukazali i uputila na Upravnu inspekciju. Posebna sednica SES-a o stanju u RGZ-u 
nije odrţana. 
Nadzor Ministarstva graĎevinarstva koji je izvršen je po svojoj prirodi toliko paušalan i amaterski da 
ne zavreĎuje nikakav komentar osim da je skandalozan i nedostojan Vlade RS. 
O rezultatima Upravne inspekcije sindikati RGZ-a nikada nisu dobili nikakve informacije a smatramo 
da je to takoĎe deo preuzetih obaveza Vlade RS.  
Imajući u vidu da postoje sasvim jasni pokazatelji da Sporazum nije ispoštovan od strane Vlade RS i 
RGZ-a kao poslodavca, sindikati imaju puno pravo da aktiviraju odredbu Sporazuma koja predviĎa 
stupanje u štrajk u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza. 
U tom smislu sindikati RGZ-a su jedinstveni u stavu i odluci da će u slučaju neispunjenja svih obaveza 
koje je Vlada RS preuzela potpisivanjem Sporazuma sa sindikatima RGZ-a, doneti odluku o stupanju 
u štrajk u skladu sa zakonom. Verujemo da na Vašoj strani postoji dovoljno volje i mudrosti i 
neophodnog kapaciteta da dogovoreno i potpisano ispoštujete i ispunite. Sindikati će nakon isteka 
roka za isplatu doneti svoju odluku o kojoj će Vas blagovremeno obavestiti. 
Posledice nerealnog i opasnog predloga Vlade Srbije koji su podrţali pojedini ekonomisti bile bi 
duboke 
 
 

„Plan“ za platu od 900 evra rasturio bi srpsku ekonomiju 
Piše: M. Obradović 

 
 
Dostizanje prosečne plate od 900 evra do 2025. godine čak i ukoliko bi se desilo, što je 
malo verovatno, ostavilo bi velike negativne posledice na srpsku ekonomiju, smatraju 
ekonomisti s kojima je Danas razgovarao. 
     
Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predstavljajući program „Srbija 2025“, kao jedan od 
prvih ciljeva postavio je da te godine prosečna plata dostigne 900 evra, a penzija 430 do 440 evra. 
Ekonomisti okupljeni oko Makroekonomskih analiza i trendova (MAT) izračunali su da je moguće da 
plate porastu za 80 odsto (ako se kao početna tačka uzmu plate od 500 evra koliko bi trebalo da 
dostignu u ovom januaru) uz nominalni privredni rast u narednih šest godina od 7,1 odsto (inflaciju 
od tri odsto) što bi donelo kumulativni rast BDP-a od 51 odsto. 
Razlika izmeĎu rasta plata i rasta BDP-a mogla bi se nadoknaditi iz četiri izvora: smanjenjem udela 
investicija u BDP-u, povećanjem udela neto plata u BDP-u, povećanjem trgovinskog deficita i realnim 
rastom BDP-a od sedam odsto u ovom periodu (odnosno nominalnim od 10 odsto). 
Kao uporediv slučaj u kom je to postignuto navedena je Rumunija u prethodnih šest godina u kojoj je 
prosečna plata povećana sa 357 na 641 evro. 
MeĎutim, ekonomisti koji su skeptični prema ovom obećanju ističu nekoliko okolnosti zbog kojih je 
dostizanje plate od 900 evra malo verovatno, a ukoliko se desi moglo bi da ostavi ekonomiju u velikim 
problemima. 
Milojko Arsić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu ističe da samo obećanje deluje 
nerealno i „malo predizborno“. 
„To bi se negativno odrazilo na privredu jer bi značilo veliko povećanje trgovinskog deficita i deficita 
tekućeg računa, a on je već na prilično visokom nivou, od oko šest odsto BDP-a. Mi nemamo visoku 
štednju iz koje bismo mogli da finansiramo investicije i nemamo rezerve kao što je imala Kina pre 
nego što je krenula u visok privredni rast i rast plata koji je bio još veći. Rast plata iznad rasta BDP-a i 
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produktivnosti, a produktivnost je ključna veličina ovde, doveo bi do pada konkurentnosti naše 
ekonomije. Uz to, plan podrazumeva fiksni kurs, odnosno relativno jačanje dinara prema evru. Dinar 
već tri godine jača prema evru i relativno povećanje iznosi sedam odsto. Šta će biti sa konkurentnošću 
privrede ako bude jačao još šest godina? Eventualno povećanje neto plate u bruto plati, što znači 
veliko smanjenje poreza i doprinosa, uticalo bi na smanjenje budţetskih prihoda i posledično 
smanjenje kvaliteta javnih usluga. Ovoliko povećanje plata uz najavljene drţavne investicije od 14 
milijardi evra do 2025. godine nema šanse da se desi uz umeren deficit budţeta kako je predviĎeno 
fiskalnom strategijom, već bi zahtevalo dosta veći budţetski deficit“, objašnjava Arsić, napominjući da 
nije pitanje samo rešiti matematički problem već shvatiti ekonomske posledice takvih poteza. 
Prema njegovim rečima, da bi rast plata bio odrţiv on mora biti u skladu sa rastom produktivnosti, a u 
evrima nešto više, do rasta BDP-a, dok mi već nekoliko godina imamo rast plata iznad rasta 
produktivnosti. 
„Ovo je nerealno obećanje kao što je bilo nerealno i da će prosečna plata biti 500 evra do kraja 2016. 
godine“, zaključuje Arsić. 
Slučaj Rumunije koji dokazuje da je rast plata od 80 odsto za šest godina moguć, nije dobar, smatra 
ekonomista Dragovan Milićević. On ističe potpuno različite početne pozicije Rumunije pre pet, šest 
godina i Srbije danas. 
„Rumunija je imala veoma malo učešće bruto plata u BDP-u od oko samo 19,4 odsto u 2015, 21,6 
odsto u 2016. godini, do 28,3 odsto BDP-a u 2019. godini. Učešće bruto plata u Srbiji konstantno se 
kreće oko 41,5 odsto BDP-a. Dakle, Rumuni su imali prostora u BDP za povećanja plata i nakon 
prosečnog rasta zarada od preko 14 odsto godišnje prethodnih pet godina njihovo učešće plata u BDP-
u je opet za trećinu manje nego u Srbiji“, napominje Milićević. 
Druga vaţna pretpostavka koja je čini se zanemarena je produktivnost. Milićević ističe da je u 
Rumuniji od 2015. do 2019. godine produktivnost rasla u proseku za 8,2 odsto godišnje, pa je 
produktivnost u 2016. bila za 48 odsto viša nego 2014. godine. 
Produktivnost srpske privrede raste po stopi od svega jedan odsto godišnje (prema podacima Svetske 
banke iz Nove agende privrednog rasta Srbije). 
Milićević ističe da prosečna godišnja stopa rasta plata treba da bude 11,4 odsto uz stabilan kurs i cene, 
što na prvi pogled nije neizvodljivo. 
„MeĎutim za to vaţe pretpostavke da bruto domaći proizvod raste po ovoj stopi i da se broj zaposlenih 
ne menja“, kaţe Milićević. 
Prema njegovoj računici, zbog odliva stanovnika broj formalno zaposlenih u narednom periodu teško 
da moţe da preĎe 2,35 miliona. Za njihove plate sa prosečnih 900 evra biće potrebno 40,86 milijardi 
evra. 
„Pri ovoj proporciji raspodele, bruto domaći proizvod bi morao biti 98,1 milijardu evra. Prosečni 
realni godišnji rast BDP-a u narednih šest godina bi onda trebalo biti 14,16 odsto. Ni jedna zemlja ne 
moţe imati ovaj procenat rasta“, napominje Milićević. 
On spominje i druge, manje verovatne scenarije. 
„Recimo da se vlasnici kapitala odreknu profita i da drţava smanji učešće u raspodeli BDP-a za preko 
dve trećine, što bi onda značilo da nema penzija, socijalnog osiguranja, niti funkcionisanja javnih 
sluţbi. TakoĎe, da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru na oko 150.000 što je takoĎe 
neizvodljivo jer nema lekara, profesora, učitelja javnih sluţbenika itd.“, kaţe on. 
Drugi scenario je da se do zarade od 900 evra doĎe kroz „inflatorni porez“. 
„Ukratko rečeno, kurs evra ostaje stabilan dok cene rastu, a Srbija brani zvanični kurs kroz odliv 
deviznih rezervi (dok ih ne potroši). Uspostavlja se ponovo sistem dvojnog kursa, kapital beţi iz 
zemlje, dolazi do finansijske eutanazije. To smo već videli“, zaključuje Milićević. 
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Gotovo 92 odsto poslodavaca smatra da postoji diskriminacija na tržištu 
rada 
Ţene najviše diskriminisane na trţištu rada 
Piše: LJ. Bukvić 
 
 
Gotovo 92 odsto poslodavaca u Srbiji i 84 odsto zaposlenih smatra da postoji 
diskriminacija na tržištu rada, ali je dve trećine ispitanika u istraživanju Poverenika za 
zaštitu ravnopravnosti i GIZ-a reklo da je nisu lično doživeli. 
Istraţivanje koje je obuhvatilo period od osnivanja institucije Poverenika 2010. do prošle godine 
pokazalo je da je na trţištu rada diskriminacija najzastupljenija u postupku zapošljavanja po osnovu 
članstva u političkim, sindikalnim organizacijama, zatim slede bračni i porodični status, kao i 
invaliditet. 
– Najdrastičniji slučajevi tiču se ţena, to su otkazi nakon povratka sa porodiljskog, manja mogućnost 
napredovanja na poslu, u slučaju mladih diskriminacija je najčešća zbog nedostatka iskustva, 
problema imaju i osobe sa invaliditetom i Romi, gotovo 90 odsto romskih porodica nema nijednog 
zaposlenog člana – rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. 
Istraţivanje je pokazalo da je više od 80 ispitanika meĎu poslodavcima, zaposlenima i nezaposlenima 
reklo da se uslovima konkursa pojedine grupe stavljaju u neravnopravan poloţaj, da se na razgovoru 
za posao postavljaju pitanja o bračnom statusu, te da su radna mesta neprilagoĎena osobama sa 
invaliditetom. 
Na pitanje da li u Srbiji postoji zapošljavanje na osnovu stranačke pripadnosti čak 100 odsto 
poslodavaca i 92 odsto zaposlenih od više od 1.100 učesnika u istraţivanju odgovorilo je da postoji. I 
jedni i drugi najviše percipiraju osobe sa invaliditetom kao najugroţenije na trţištu rada, potom 
starije i osobe drugačijih političkih uverenja. 
– Prvi put imamo nulu kao procenat, jer nijedan poslodavac nije rekao da nema diskriminacije, to 
znači da svi znaju da je ima, ne znamo da li na osnovu ličnog iskustva. Osim toga, visok je procenat 
onih koji kaţu da su uslovi konkursa takvi da neku kategoriju diskriminišu, to je upozoravajuće- rekao 
je saradnik Instituta za uporedno pravo Mario Reljanović. 
Upozoravajuće je, kako je rekao i to što je visok stepen diskriminacije Roma i što i u ovom istraţivanju 
postoji više onih koji smatraju da su Romi loši radnici. Više od trećine radnika i poslodavaca reklo je 
da “nemaju ništa protiv Roma, ali da oni ne vole da rade”. 
Većina preporuka prihvaćena 
Tokom 2018. na adresu Poverenika stiglo je izmeĎu 1.400 i 1.500 prijava, a toliko, kako kaţe Brankica 
Janković, očekuju da bude i u 2019. Od svih preporuka koje je ova institucija dala, od 80 do 90 odsto, 
je prihvaćeno. 
 
 

Obradović: Krušik ne zna šta će sa mnom 
Piše: Z. Radovanović 

 
 
Uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović, kojem je još pre mesec dana ukinut 
pritvor, još uvek nema nikakvu informaciju o svom radnom statusu u valjevskoj vojnoj 
fabrici. 
– Nikakvu novu informaciju o mom statusu u Krušiku nemam. Pritvor mi je ukinut 18. decembra, i 
bilo je dovoljno vremena da nadleţni u fabrici smisle šta će sa mnom. Doduše, zbog štrajka radnika JP 
Pošta, odluka suda o ukidanju pritvora stigla mi je 27. decembra, i istoga dana sam je dostavio 
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Krušiku. Prvi radni dan u ovoj godini u Krušiku je bio 13. januar i svakodnevno očekujem poštara ili 
neku informaciju kakva će da bude odluka o mom radnom statusu. Jedino što s tim u vezi čujem jeste 
da „rukovodstvo ne zna šta će sa mnom“, rekao je Obradović našem listu. 
Obradović je uhapšen 18. septembra prošle godine na svom radnom mestu u Krušiku, jer je javnosti 
ukazao na sumnjive poslove u trgovini Krušikovim proizvodima, u kojima su, kako je navodio, 
učestvovale i učestvuju vodeće privatne kompanije bliske drţavnom vrhu, meĎu kojima i firma GIM, 
koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra policije Nebojše Stefanovića. 
 
 

 
 

Srbija pregovara o Sporazumu o socijalnoj zaštiti sa Maltom 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran ĐorĎević izjavio je danas da je Srbija 
u fazi pregovora sklapanja Sporazuma o socijalnoj zaštiti sa Maltom, a u okviru tog sporazuma, kaţe, 
pokrenuto je i pitanje rešenja problema naših drţavljana čijoj deci je pretio progon zbog, kako su 
navele vlasti na Malti, nedovoljnih zarada roditelja. 
"Moj predlog je bio da u okviru tog sporazuma pokrenemo pitanje i tog problema koji naši graĎani 
imaju i u tom sporazumu ćemo istaći da Srbija stoji iza svakog graĎana, da treba da ostanu tamo i da 
toj deci pruţe mogućnost ţivota u toj zemlji, a ukoliko ţele da se vrate, mi ćemo ih oberučke 
prihvatiti", rekao je ĐorĎević novinarima nakon potpisivanja kolektivnog ugovora NSZ i njenog 
sindikata. 
Podsetio je da je ranije u ime Ministarstva na čijem je čelu i Vlade Srbije poslao pismo resornom 
ministru i Vladi Malte u kojima ih je, kako kaţe, zamolio da imaju drugačiji odnos prema srpskim 
drţavljanima, jer iza njih stoji drţava. 
"Drţava stoji iza svih svojih graĎana, gde god da su oni, pa i na Malti, te za takvim odnosom prema 
našim graĎanima nema nikakve potrebe", naveo je ĐorĎević. 
 

Mihajlovićeva sa sindikatima železnice o boljim uslovima rada 
 
Potpredsednica vlade i ministarka graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović 
razgovarala je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata četiri drţavna ţeleznička preduzeća 
o poboljšanju uslova rada i poloţaja zaposlenih na ţeleznici. 
Glavne teme sastanka bile su poboljšanje materijalnog poloţaja zaposlenih na ţeleznici, kroz naredne 
izmene kolektivnog ugovora, poboljšanje uslova rada i rešavanje problema deficita radne snage u 
pojedinim profilima na ţeleznici. 
"Ţeleznica danas ne moţe da se poredi sa ţeleznicom pre pet ili šest godina, i po tome koliko se ulaţe u 
modernizaciju pruga i vozova, koliko su efikasna ţeleznička preduzeća i to je nešto po čemu se ova 
Vlada razlikuje od svih predhodnih", ocenila je Mihajlović. 
Dodala je da Srbija ţeli da ţeleznica bude još bolja i da na tome moraju da rade svi zajedno - drţava, 
poslovodstvo i sindikati, koji su partner u svemu što se radi na ţeleznici. 
Ona je ocenila da je vaţno da se radi zajedno i na rešavanju problema radne snage, jer nije dovoljno 
da Srbija ima rekonstruisane pruge i nove vozove, ako nemamo ljude, jer su, kaţe, srce ţeleznice njeni 
zaposleni. 
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Sastanku su, pored predstavnika sindikata, prisustvovali i v. d. generalnih direktora "Srbija voza" 
Jugoslav Jović, "Srbija karga" Dušan Garibović i "Ţeleznica Srbije" a. d. Goran Adţić, kao i zamenik 
direktora "Infrastrukture ţeleznice Srbije" Milan Maksimović. 
 
 

 
 

Пензије може повећати међугенерацијска солидарност 
 
Извор: Dnevnik.rs 
     
Од почетка године у Србији се примењује индексација пензија по такозваној швајцарској 
формули, која подразумева да се пензије усклађују с растом инфлације и просечном зарадом. 
 
Тај модел подразумева усклађивање пензија уз два параметра – пензија се усклађује с 
половином раста зарада и половином инфлације. „Швајцарски модел” није непознат у Србији 
јер су се тако обрачунавале пензије почетком овог века, али је он угашен 2006. године. Тај 
модел примењују многе земље у Европи и региону, попут Хрватске, Бугарске или Румуније... 
Стручњаци указују на то да је тај модел економски одржив, да га користи велики број земаља у 
региону и да је добио широку друштвену подршку. Ипак, председник Србије Александар Вучић 
је казао да би се тај модел могао допунити да би се повећало учешће пензија у укупном БДП-у 
земље, а с крајњим циљем да пензионери живе боље. 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков каже да је „швајцарски модел” добар и да је и 
став ФСС-а да би могао бити оснажен и да су изнели предлоге како то најбоље урадити. По 
његовим речима, ФСС је прошле године урадио анализу и указао на могућност да ће, ако 
привредни раст и раст зарада током дужег периода буду веома високи, учешће пензија у БДП-у 
кренути да пада и испод циљаних десет процената, што је уједно и европски просек, а показало 
се као финансијски одрживо за Србију. 
Циљ је да 2025. године просечне пензије буду између 430 и 440 евра 
– Зато смо сугерисали да се, осим „швајцарске формуле”, убаци још један, додатни механизам 
међугенерацијске солидарности, а то подразумева да у случају да се десе високе стопе 
привредног раста и пензије се смање на 9,5 процената БДП-а, дође до аутоматског ванредног 
усклађивања за пет одсто, да би се учешће пензија у БДП вратило на десет процената, што је 
европска пракса и економски одрживо за Србију – истакао је Алтипармаков. 
По његовим речима, то је и предложено Министарству финансија, које је показало 
заинтересованост за тај додатни механизам, али и да га је боље спровести онда када се 
фискална правила буду оснаживала с ММФ-ом, односно да се кроз њих оснажи и швајцарска 
формула. Како је казао, није адекватно да се инсистира на односу просечних плата и пензија, 
али је могуће осигурати да учешће укупних пензија у БДП-у не пада испод десет одсто. 
 
Наслеђују и ванбрачни партнери 
Ове године граница за пензионисање жена и одлазак у превремену пензију оба пола померена 
је шест месеци, а то значи да ће ове године жене у пензију ићи с пуне 63 године. 
Од ове године, такође, проширено је и право на бенефицирани стаж, а пензију ће моћи да 
наслеђују и ванбрачни партнери. 
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Министар рада Зоран Ђорђевић казао је да је циљ да 2025. године просечне пензије буду 
између 430 и 440 евра. 
– То је нешто на чему треба заједнички да радимо – рекао је Ђорђевић, указујући на то да се 
веома много пажње посвећује пензионерима, за шта су докази и то што је промењен Закон о 
пензионом и инвалидском осигурању, пензије повећане 5,4 одсто и уведена „швајцарска 
формула” за израчунавање пензија,. 
Какв став о „швајцарском моделу” израчунавања пензија имају пензионери, којих је у Србији 
око 1.700.000, биће познат вероватно већ уз први пензиони чек по том обрачуну. По речима 
генералног секретара Удружења синдиката пензионера Србије Љубише Бабића, пензионери су 
били погођени смањењем примања па примена „швајцарске формуле” охрабрује да ће они који 
су радно место заменили пензијом живети пристојније. Ипак, он је указао и на то да у тој 
области има доста нерешених проблема који би морали системски бити решени наредних 
година. 
Д. Млађеновић 
 
 

Послодавци и даље немају "слуха" за материнство 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Међу послодавцима, запосленима и незапосленима постоји висока сагласност да је 
дискриминација на тржишту рада у Србији распрострањена, мада они сматрају да жене нису те 
које су у највећој мери дискриминисане, показују нова истраживања, док притужбе које стижу 
на адресу Повереника за зашиту равноправности говоре другачије. 
На представљању Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања за 
период од 2010. до 2019. године, који ће бити представљен и у Народној скупштини, као и 
резултата истраживања Дискриминација на тржишту рада, повереница Бранкица Јанковић 
каже да су према броју притужби жене и даље најдискриминисаније на тржишту рада. 
Према њеним речима, оне се најчешће жале на то што послодавци немају "слуха" у вези са 
материнством и негом детета, те се дешава да, наводи Јанковић, буду "спуштене" на ниже 
радно место, па и до тога да добију отказ након породиљског одсуства. 
"Због тога смо прошле године и покренули једну стратешку парницу", каже Јанковић и додаје 
да се жене генерално суочавају и са тежим напредовањем током читавог радног односа. 
Притужбе се, додаје, односе и на старије грађане између 50 и 55 година, који добијају отказ 
због схватања послодавца да су ти људи мање ефикасни или продуктиви. 
С друге стране, млађи се сусрећу са ставом послодавца да немају довољно искуства, што, истиче 
Јанковић, јесте тачно, указујући да и млади то искуство морају негде да стекну. 
Проблем на тржишту рада је, наводи повереница, давање предности приликом запошљавања 
припадницима владајућих политичких партија, што је, оценује, проблем који Србија "вуче" 
деценијама. 
Особе са инвалидитетом се, такође, суочавају са дискриминацијом на тржишту рада у Србији, 
каже Јанковић, уз објашњење да се они жале на неприступачност објектима радног места, али 
и на предрасуде и неспремност послодаваца да их третира на једнак начин као остале 
запослене. 
Када је реч о националној припадности, највећи број притужби стигао је за дискриминацију 
Рома и Ромкиња, истиче Јанковић и износи податак да чак 90 одсто ромских породица немају 
ниједног члана породице који ради. 
Јанковић каже да о броју притужби за 2019. још немају податке, али да се претпоставља да је 
број предмета сличан прошлогодишњем, између 1.400 и 1.500 притужби. 
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Институција Повереника поступала је у решавању 80 до 90 одсто тих случајева, наводи 
Јанковић. 
Сматра да за разлику од 2010. године, када је институција Повереника почела са радом и када 
су грађани о њеном постојању били потпуно неинформисани, данас, каже Јанковић, постоји 
повећана свесност грађана и охрабреност да шаљу притужбе у вези са дискрминацијом. 
Јанковић је указала и да се дешава да одређени број притужби нема везе са дискриминацијом, 
јер се испостави, објашњава, да се ради о повреди неког другог права из радног односа, а не о 
повреди права на забрану дискриминације. 
Уз помоћ Немачке сарадње у Србији (ГИЗ) израђен је и извештај "Дискриминација на тржишту 
рада" о перцепцији дискриминације свих актера који учествују на тржишту рада, који је 
показао да постоји висока сагласност послодаваца, запослених и незапослених да је 
дискриминација изузетно распрострањена. 
Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб каже да Србија није изузетак, већ да је тема 
дискриминације актуелна и у Немачкој и којој је посвећена значајна пажња. 
Према његовим речима, у Немачкој жене зарађују знатно мање него мушкарци, али се са 
дискрминацијом суочавају и становници са миграционим пореклом, међу којима су и они из 
Србије. 
Шиб истиче да је дискриминација штетна по земљу, друштво и привредни развој, те да је зато 
важно борити се против ње. 
Пројектни менаџер у ГИЗ-у Петар Антић каже да је истраживање "Дискриминација на 
тржишту рада" рађено на 1.115 испитаника, међу којима су послодавци, запослени и 
незапослени. 
Каже да је истраживање показало и да 30 одсто незапослених лица није свесно да постоји 
институција задужена за зашиту дискриминације. 
"То говори да постоји потреба за даљим радом на њиховој едукацији и јачању свести о 
постојећим механизмима у борби против дискриминације", закључио је Антић. 
 
 


