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Predsednik najavio lepu vest za najstarije sugrađane: Pored "švajcarskog modela", 
PENZIJE ĆE RASTI i po korektivnom 
 
Novosti Online/ Tanjug 
 

Vučić je gostujući u petak na TV Prva rekao da će se posebno posvetiti tome da penzije 
nastave sa rastom 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da penzije neće moći da se usklađuju samo po 
"švajcarskom modelu" već da će se uvesti i korektivni model indeksacije primanja za najstarije 
sugrađane. 
 
Vučić je gostujući u petak na TV Prva rekao da će se posebno posvetiti tome da penzije nastave sa 
rastom. 
"Ono što me muči i gde ću posebno da se posvetim, to je kako da nam penzije rastu. Ne može samo 
'švajcarski model'... to znači da bi penzioneri živeli bolje ali ne dovoljno bolje. Ne može samo 
'švajcarski model', mora da bude korektivni model...", napomenuo je Vučić. 
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su, inače, početkom decembra prošle godine izmene i dopune 
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je od 1. januara ove godine uvodena indeksacija 
penzija po takozvanoj "švajcarskoj" formuli. 
"Švajcarski model" praktično znači da će penzije 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po modelu koji 
podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade. 
Ipak sam ja sam gori MMF od MMF-a 
Predsednik Srbije izjavio je da ne prihvata izmenu statusa za vršioce dužnosti direktora u javnim 
preduzećima, kako je predložio MMF, jer, ocenjuje, da bi ti "raspušteni direktori" ponovo od javnih 
preduzeća napravili neprivlačni privatni sektor. 
"Oni bi da sve pozapošljavaju u javni sektor i to privatnik ne bi mogao da izdrži", rekao je on uz 
opsaku da se naša javna preduzeća ne vode kao da su privatna firmu, nego kao da je to Alajbegova 
slama". 
Na konstataciju novinara da se pojedini šale da predsednik voli v.d. stanja, Vučić odgovara da on ne 
voli v.d. stanja, već disciplinu. 
Upitan da li to znači da neće usvojiti predlog MMF-a da se ukinu v.d. stanja u javnim preduzećima, 
Vučić kaže da će se taj predlog delimično usvojiti. 
"Ipak sam ja gori MMF od MMF-a", rekao je Vučić. 
Uprkos tome, ocenio je da je MMF uradio dobar posao u Srbiji, da je pomogao našoj zemlji oko 
kontrole budžeta, da se ne zadužuje previše i kontrolisao da ima određeni procenat plata i penzija u 
okviru BDP-a. 
"Ja sam ih pozvao, molio da dođu i danas su javne finansije uređene, a javni dug spušten sa 79 odsto 
BDP-a na 50 odsto, dok su investicije sve veće", ukazao je Vučić. 
Ističe i da je nezposlenost ispod 10 odsto i da će, kaže, nastaviti da se spušta. 
"Mi ćemo imati problem sa nedostatkom radne snage", ocenjuje Vučić. 
On se osvrnuo i na sistem obrazovanja i kazao da se fakultet završava zbog znanja, ali da je tržište rada 
to koje diktira visinu plate. 
Ocenjuje da Srbija nema loše škole, ali joj je potrebno da ima mnogo bolje privatne škole, a ne da te 
škole budu sramota u našem društvu. 
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"Veliki Šimon Peres, nedavno preminuli, mi je rekao: "Aleksandre ako uspeš da ubediš radnike u 
Srbiji da šest sati rade, a dva da uče, da se razumeju u nove tehnologije, robotiku, veštačku 
inteligenciju i da znaju šta donosi 5G mreža, ali i da ubediš decu da rade dva sata dnevno i šest da uče, 
samo tako ćete moći da opstanete na tržištu"", rekao je Vučić. 
Apropo toga, kaže da Srbija "grabi krupnim koracima napred", a to se može videti, navodi, po 
izgrađenim putevima i prugama, ali i po platama. 
 

Ministarstvo  zdravlja: Plate zdravstvenih radnika prošle godine povećane dva puta, 
specijalistima primanja veća za 35 hiljada (TABELA) 
Novosti Online  
 

Iz Ministartsva zdravlja navode da su ponosni na svakodnevni rad i trud zdravstvenih 
radnika 
Zdravstvenim radnicima je tokom protekle 2019. godine plata povećana dva puta, na početku i kraju 
kalendarske godine, navodi se u saopštenju Ministartsva zdravlja. 
 
 
Ministartsvo je u prethodnom petogodišnjem periodu odlučno sprovodilo mere usmerene ka reformi i 
napretku našeg zdravstvenog sistema, kroz značajna ulaganja u izgradnju i opremanje zdravstvenih 
ustanova najsavremenijim medicinskim aparatima, zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika uz 
omogućavanje njihovog usavršavanja i specijalizacija, kao i značajno unapređenje položaja 
zdravstvenih radnika. 
 
Plate su zdravstvenim radnicima povećavane i 2018.godine, tako da su danas plate medicinskih 
sestara i tehničara jednake platama lekara u 2008.godini. Te 2008.godine, medicinske sestre imale su 
platu 29.136 dinara, a danas je njihova plata 47.572 dinara. Povećanje u odnosu na 2008.godinu 
iznosi blizu 20.000 dinara. 
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Takođe, lekar specijalista 2008.godine imao je platu 62.763 dinara. Danas je plata lekara specijaliste 
96.269 dinara, odnosno blizu 35 hiljada dinara veća u odnosu na 2008.godinu. 
 
Ovi podaci, koji su egzaktni, lako proverljivi i javni, nedvosmisleno pokazuju opredeljenje države 
Srbije da brine o svojim lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima, odnosno da značajno i 
kontinuirano unapređuje položaj naših zdravstvenih radnika kako bi oni svoju profesionalnu karijeru 
gradili u našoj zemlji, dodaje se u saopštenju. 
 
Iz Ministartsva zdravlja navode da su ponosni na svakodnevni rad i trud zdravstvenih radnika, koji 
odgovorno i profesionalno brinu o zdravlju naših građana i naše dece, i koji ničim nisu zaslužili da 
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budu predmet političkih borbi zasnovanih na lažnim obećanjima onih u čije vreme su plate lekara i 
medicinskih sestara bile desetinama hiljada niže nego danas. 
 
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će umesto, kako se navodi, njihovih lažnih obećanja, zasnovanih 
na dekretima i proizvoljnim računicama, nastaviti da i u narednom periodu povećava plate 
zdravstvenih radnika, da unapređuje uslove rada, da gradi bolnice i kliničke centre, da zapošljava 
najbolje diplomce medicinskih fakulteta sa prosečnim ocenama deset i devet, kao i diplomce 
medicinskih škola, jer je to, kako kažu, najbolji način da izgradimo efikasan i održiv zdravstveni 
sistem po meri svih naših građana. 
 

 
 

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. 

http://www.politika.rs/
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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”, 
„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. 
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Tokom praznika Inspekcija rada zatekla 133 lica u radu „na crno“ u 
ugostiteljskim objektima 
Piše: FoNet 

 
 
Inspektori rada su tokom novogodišnjih i božićnih praznika u ugostiteljskim objektima 
širom Srbije zatekli 133 lica na radu „na crno“, pet muzičara koji nisu imali zaključene 
ugovore kao i osam neregistrovanih subjekata u kojima je 10 osoba radilo bez ugovora, 
saopštio je danas Inspektorat za rad. 
Inspektorat za rad je tokom novogodišnjih i božićnih praznika, u periodu od 31. decembra 2019. 
godine do 14. januara pojačao nadzor u ugostiteljskim objektima i objektima u kojima se organizuju 
proslave, u cilju kontrole radnopravnog statusa radno angažovanih lica i kontrole angažovanja 
izvođača estradno – muzičkih programa. 
Inspekcijskim nadzorima, koji su izvršeni u 420 ugostiteljskih objekata, obuhvaćeno je 1.456 lica, od 
kojih je 133 radilo „na crno“. 
U kontrolisanim ugostiteljskim objektima u kojima je organizovan muzički program, muzičari su bili 
angažovani u skladu sa Posebnom kolektivnom ugovoru za radno angažovanje estradno-muzičkih 
umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, navodi se u saopštenju. 
U saopštenju se dodaje da je samo u jednom ugostiteljskom objektu u Šapcu zatečen muzički sastav 
od pet muzičara, koji nisu zaključili ugovore o izvođačkom delu sa poslodavcem koji obavlja 
ugostiteljsku delatnost, a koji ih je angažovao. 
Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno i osam neregistrovanih subjekata, u kojima je pored fizičkih lica 
koja obavljaju neregistrovanu ugostiteljsku delatnost, zatečeno i 10 lica na radu „na crno“. 
Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, inspektori rada su podneli 64 zahteva za pokretanje prekršajnog 
postupka u oblasti radnih odnosa, a doneto je i 70 rešenja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i 
zdravlja na radu, od kojih 25 rešenja o zabrani rada na mestu rada. 
 

Spor sindikata „Zastava oružja“ 
Piše: FoNet 

 
 
Industrijski sindikat fabrike „Zastava oružje“ iz Kragujevca odbacio je danas optužbe 
Samostalnog sindikata te fabrike za pritisak na radnike da predju u novoformirani 
sindikat. 
     
U saopštenju Industrijskog sindikata fabrike Zastava oružje iz Kragujevca traži se od konkurentskog 
Samostalnog sindikata da objavi imena radnika koji su pretrpeli ucenjivanje i pritisak a u vezi sa 
novoformiranim Industrijskim sindikatom. 
Industrijski sindikat navodi u saopštenju da će u slučaju da postoji i jedan takav zaposleni, da će taj 
sindikat snositi sve zakonske posledice, a da će takvi radnici biti obeštećeni. 
Kako se navodi u saopštenju, „pošto je poštovanje prava zaposlenih Samostalnom sindikatu na prvom 
mestu“, Industrijski sindikat postavlja pitanje šta je sa „masom zahteva zaposlenih za isčlanjenje i 
zašto se to pitanje ne rešava“. 
Taj sindikat traži od kadrovske službe Zastava oružja da postupi po zakonu i pozove inspekciju rada 
kako bi se zaposlenima garantovalo pravo na slobodno udruživanje. 
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Ilija Dević pozvao poverioce da provere kako je raspoređen novac koji im pripada 

Ko traži bankrot ATP „Vojvodine“? 
 
Piše: E. D. 

 
Još jedno stečajno ročište u Privrednom sudu u Novom Sadu biće održano 22. januara, 
jer je firma „Budućnost“(u stečaju) zatražila da ATP „Vojvodina“ ode u bankrot sa 
obrazloženjem da se plan reorganizacije ne primenjuje, izjavio je Ilija Dević, bivši 
većinski vlasnik ATP „Vojvodine“ i objasnio da bi to značilo da se, ukoliko sud prihvati 
sva imovina proda budzašto i raspodeli poveriocima. 
– Prema ranijim procenama, iz eventualnog bankrota namirilo bi se oko 11 odsto ukupnog duga, dok 
je do sada, samo iz jedne presude za nadoknadu štete, upravo prema Planu reorganizacije, naplaćen 
iznos kojim je namireno 13 odsto potraživanja. Svi poverioci znaju da sam ja kao umešač izneo tu 
presudu i naplatu od Grada, a da su ljudi koji sada upravljaju reorganizacijom ATP „Vojvodine“ bili 
neprijatelji i umanjivali odštetni zahtev – navodi Dević i dodaje da bi u slučaju bankrota svi poverioci 
osim radnika morali da vrate taj novac u stečajnu masu! 
On ističe da to koliko je zahtev nerealan potvrđuje činjenica da je u toku još nekoliko postupaka za 
nadoknadu štete vrednih više desetina miliona evra, pa je logičnije i isplativije da se sačeka njihov 
ishod. Pritom, i u reorganizaciji ATP „Vojvodina“ posluje pozitivno i pitanje je samo kako se ta dobit 
raspoređuje. 
– Zašto je onda podnet takav zahtev? Reč je o dogovoru između banke i novosadskih vlasti prema 
kome bi se imovina ATP „Vojvodine“ „podelila“ i to po ključu: servis – prijateljima banke, autobuska 
stanica – Gradu, odnosno privatniku koji bi je kupio po niskoj ceni, a zemljište za izgradnju političkim 
prijateljima. To je klasična konfiskacija – kaže Dević i naglašava da je preduzeće „Budućnost“ samo 
iskorišćeno za taj marifetluk. 
Dević je zbog toga podneo podnesak sudu i ukazao na niz nepravilnosti iz dosadašnjeg poslovanja ATP 
„Vojvodina“ u reorganizaciji, o čemu će stečajni sudija Vladislav Kurtek morati prvo da odlučuje. On 
je o tome obavestio i Agenciju za borbu protiv korupcije a ostale poverioce pozvao je da provere na 
koji način je raspoređivan novac koji je do sada naplaćen tokom reorganizacije ATP „Vojvodine“. 
 

Janković: Svaki peti poslodavac ne zna da je diskriminacija zabranjena 
Piše: Beta 

 
 
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da je 
istraživanje pokazalo da postoji visoka saglasnost da je diskriminacija najprisutnija na 
tržištu rada.. 
Prema njenim rečima, o tome su se u anketi složili i poslodavci i zaposleni i nezaposleni, ali je sa 
druge strane dve trećine ispitanika izjavilo da nije imalo takvo iskustvo. 
Janković je gostujući u jutarnjem programu RTS rekla da je „istraživanje pokazalo i da svaki peti 
poslodavac ne zna da je diskriminacija zabranjena, i da moraju da jednako tretiraju sve, kako prilikom 
postupka zapošljavanja tako i tokom čitavog radnog procesa“. Ona je dodala da najveći broj pritužbi i 
prijava za diskriminaciju podnose žene koje su najčešće žrtve. 
„Jedini mogući način da rešavamo probleme je da se oni prijavljuju. Istraživanje je pokazalo da žene 
teže napreduju, da je veliki problem i da diskriminaciju može da izazove pripadnost sindikalnim 
organizacijama, bračni i porodični status i kao i starosna granica“, kazala je Janković i dodala da se 90 
odsto preporuka koje je dala kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti poštovalo. 
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Ona je navela da je izveštaj o diskriminaciji predat parlamentu, kojem su date preporuke i za promenu 
odredjenih propisa, ukoliko je potrebno, za smanjenje diskriminacije. 
Janković je dodala i da mnogi ne znaju da je diskriminacija zabranjena i kažnjiva. 
„Ministarstvu trgovine smo dali preporuku da se ne radi nedeljom u trgovinama, u kojima inače radi 
oko 70 posto žena. To nije povezano sa diskriminacijom ali ima veze sa unapredjenjem 
ravnopravnosti“, kazala je Janković. 
 

 
 

Година одлуке за Петрохемију, МСК Кикинда, ковински рудник... 
Извор: Dnevnik.rs 
     
НОВИ САД: Упркос томе што је власничка трансформација предузећа почела пре безмало две 
деценије, ни до данас није завршена па ће Министарство привреде у наредном периоду 
покушати да огласи продаје преосталих фирми у којима су због неуспешне продаје уведени 
стечајеви. 
Прошле године у Војводини су продате две фирме, тако да је после више пута објављиваних 
оглашавања продата једина простална непродата државна лука у Србији – Лука Нови Сад и 
предузеће „Регулације” ДОО Сремска Митровица. 
У наредном периоду Министарство ће настојати да огласи продају Метанолско-сирћетног 
комплекса у Кикинди, „Петрохемије” у Панчеву, предузећа које се бави ратарством „Јадран” у 
Новој Гајдобри у општини Бачка Паланка, аутобуског предузећа за међумесни саобраћај 
„Севертранс” у Сомбоу... За то предузећа више пута је била оглашавана продаја, да би после 
неуспешне продаје, на истеку 2019. године био објављен нови оглас, који је после неколико 
дана Министарство повукло. 
Уз те фирме, Министарство је најавило да нема сметње да буду оглашене продаје и за АД 
„Рудник” у Ковину, чија је делатност експлоатација лигнита и мрког угља, затим Ветеринарске 
станице у Сенти... 
Тренутно је у приватизационом портфељу мање од 80 предузећа, али у Министарству сматрају 
да их реално постоји четрдесетак спремних за приватизацију, док за другу половину то није 
могуће споровсти због судских спорова или имовинских проблема, због којих не постоје 
законски услови за њихово оглашавање. 
Међу њима су познато новосадско предузеће ДП „Гас”, где је у судском поступку утврђено 
правоснажном пресудом да тужилац Републике Србије има удео државне својине коју користи 
поменута фирма па док се то не упише у регистар ДП „Гас”, није могуће објавити јавни оглас за 
продају. 
 
Милијарда динара од приватизације 
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић недавно је најавио да ће 
Агенција за лиценцирање стечајних управника у 2020. наставити да се бави продајом имовине 
предузећа. Рекао је да је у 2019. години било објављено више од стотину огласа па је од продаје 
стечајних дужника државна каса добила више од милијарду динара, док је други део новца 
отишао на рачуне поверилаца у стечајним поступцима. 
Законским изменама поступак продаје имовине је убрзан и тако су   додатно створиене 
могућности за ефикаснију продају да би имовина предузећа у наредном периоду почела да 
ствара нову вредност и била видљива у годишњем расту српске економије, навео је Стевановић. 
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И новосадско предузеће „Војводинапут–Бачкапут” са 137 запослених исто још нема услова да се 
прода пошто је фирму преузела Агенција за лиценцирање стечајних управника. Ни сивачко 
пољопривредно предузеће АД „Бачка” неће бити оглашено за продају јер је у току израда плана 
реорганизације, у АД „Омољица” на подручју општине Панчево постоје захтеви за реституцију. 
Продаја Ветеринарске станице у Пригревици заустављена је јер општина Апатин има намеру 
да преузме оснивачка права. За „Термал” у Врднику такође није могуће огласити продају док 
суд не утврди колики је удео Републичког фонда ПИО и специјалних болница, као тужилаца, у 
капиталу имовине и Републике Србије, као тужене. 
Међу звучним и свима познатим предузећима у којима још није завршена власничка 
трансформацаја и чекају да се стекну услови за објаву јавног огласа о продаји су, између 
осталих, два предузећа из Врања, „Симпо” и „Јумко”, затим београдско предузеће „Икарбус”, 
„Тигар” из Пирота, Београдски сајам, „Трајал” у Крушевцу... Сметње не постоје да повово буду 
на продаји АД „Ласта”, Издавачко предузеће „Рад”. 
Недавно су продате три београдске фирме: „Технохемија”,  „Трем” и „ЈАТ техника”, у којима је 
запослено 775 радника. 
З. Делић 
  
 
 


