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Синдикати образовања у Србији траже веће плате 
 
Репрезентативни синдикати у образовању упутили су с састанка захтев Влади Србије за хитну 
корекцију коефицијената на основу којих се израчунавају плате. 
Синдикат образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и 
Синдикат радника у просвети траже измену коефицијената запослених од другог до шестог 
степена стручности. 
Такође су затражили, како су саопштили, изједначавање цене рада за све запослене у 
образовању, а исплату новогодишњих награда у складу с посебним колективним уговорима. 
Затражена и изградња станова под повољнијим условима за запослене у образовању, преноси 
Бета. 

 
 

Onlajn i van radnog vremena 
 
Više od dve trećine preduzeća u EU je zaposlenima obezbedilo mobilne telefone sa 
internet konekcijom. U Srbiji je to slučaj u gotovo 80 odsto firmi, pokazuju podaci 
Evropskog zavoda za statistiku (EUROSTAT). 
Sve više preduzeća svojim zaposlenima obezbeĊuje ureĊaje sa internet konekcijom, kako bi bili 
dostupni i kada napuste radno mesto. 
Najnoviji podaci Eurostata za prošlu godinu pokazuju da je ovakva praksa najzastupljenija u 
Nordijskim zemljama. Gotovo sva preduzeća u Finskoj, Danskoj i Švedskoj, svojim radnicima 
ustupaju poslovne mobilne telefone na korišćenje. 
U regionu prednjaĉi Hrvatska, koja se sa 86 odsto nalazi na ĉetvrtom mestu od 35 zemalja 
obuhvaćenih ispitivanim uzorkom. Prate je Slovenija (83 odsto), Srbija (79 odsto), Crna Gora (70) 
odsto i na kraju Bosna i Hercegovina (65 odsto). 
Ovakva praksa preduzeća ja najmanje uĉestala u Bugarskoj, Grĉkoj i Rumuniji, ispod 60 odsto. 
 

Prosvetni sindikati uputili zahteve Vladi 
 
Sindikat obrazovanja Srbije, GSPRS „Nezavisnost“ i Sindikat radnika u prosveti uputili 
su danas četiri zahteva Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima. 
Sindikati zahtevaju hitnu korekciju koeficijenata za zaposlene u obrazovanju, od drugog do šestog 
stepena struĉnosti i izjednaĉavanje cene rada za sve zaposlene u obrazovanju. 
Traţi se i isplata novogodišnjih nagrada u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorima, kao i izgradnja 
stanova za zaposlene u obrazovanju pod povoljnijim uslovima. 
U saopštenju sindikata se navodi da je cena rada za zaposlene u delatnosti visokog obrazovanja i 
studentskog standarda niţa od cene rada u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i 
uĉeniĉkom standardu, zbog ĉega se traţi da ona bude izjednaĉena. 
Tri sindikata su zahtevima Vladi i ministarstvima naglasili da, u skladu sa posebnim kolektivnim 
ugovorima, zaposlenima u obrazovanju pripada i pravo na novogodišnju nagradu. 
 

http://www.politika.rs/
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Zdravstvo čeka veće plate: Premijer proverava da li ima para za više od devet odsto 
Z. Z. 
 

Ĉeka se da Vlada odreši kesu za plate zdravstvenim radnicima. Teţnja je da se dostigne vrednost 
koeficijenata u regionu 
NAKON što je Duško Marković, predsednik Vlade, formirao ekspertski tim ĉiji je zadatak da analizira 
i proveri da li u sredstvima opredeljenim za zdravstvo ima prostora da se dodatno povećaju plate 
zaposlenima u tom sektoru više od predloţenih devet odsto, u Sindikatu zdravstva su zadovoljni. 
Ljiljana Krivokapić, predsednica tog sindikata, kaţe da je povećanje izvesno, a koliko će iznositi biće 
poznato ove nedelje. 
 
- Mi smo pronašli prostor u budţetu i narednih dana videćemo koliko bi u procentima moglo biti 
uvećanje koeficijenta. Dakle, oĉekujemo konkretan dogovor oko povećanja zarada u sektoru zdravstva 
- rekla je Krivokapićeva. 
Da su razgovori predstavnika Vlade i sindikata o većim zaradama u zdravstvu u toku i da su u 
korektnoj atmosferi potvrdio je i Kenan Hrapović, ministar zdravlja. 
- Oĉekujemo da će na kraju biti zadovoljne obe strane, Vlada kao poslodavac, i predstavnici 
zaposlenih - ocenio je resorni ministar. 
 
U Sindikatu zdravstva, kaţu, nastaviće da insistiraju na dodatnom poboljšanju ekonomskog poloţaja. 
- Nadamo se da je ovo samo poĉetak, da ćemo u roku godine ili dve dostići vrednost koeficijenata u 
drţavama regiona - naglasila je Krivokapićeva. 
Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno i da se nadaju da će povećanje plata spreĉiti odlazak kadra u 
zdravstvu. S druge strane, novi granski ugovor još nije potpisan, jer su reprezentativni sindikati 
nezadovoljni povećanjem od svega devet odsto. MeĊutim, martovska zarada i svaka naredna biće 
dodatno povećana, ali još nije definisano za koliko evra. 
 
VEĆI BUDţET ZA PLATE 
BUDţET za zdravstvo u 2020. godini iznosi 281 milion evra, a za plate će da bude izdvojeno 34 
miliona evra više nego lani. Vlada je u novembru odluĉila da se zaposlenima u zdravstvu i prosveti 
zarada od ove godine poveća za devet odsto, a 2021. još tri odsto na uvećanu zaradu. 
 

Firme željno čekaju nove stručnjake: Još 70 studenata će proći kroz program 

„Master 4.0“ 
B. B.  
 

Veliko interesovanje akademaca i u drugom semestru za novi program "Master 4.0". Programe 
zajedno kreirali drţavni fakulteti i 75 uspešnih kompanija. Više od 130 predmeta i 300 vrhunskih 
predavaĉa 
U DRUGOM semestru još 70 studenata krenuće na program "Master 4.0" na Mašinskom i 
Matematiĉkom fakultetu u Beogradu, kao i na Prirodno-matematiĉkom fakultetu u Nišu, koji je 
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nastao saradnjom nevladine, neprofitne organizacije Inicijative "Digitalna Srbija" i Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj studija je povezivanja savremenih IT znanja sa poslovnim 
veštinama potrebnim za razvoj digitalnih proizvoda i usluga. 
 
Programe su kreirali zajedno drţavni fakulteti u oblasti tehnologije, ekonomije i menadţmenta, sa 
više od 75 uspešnih IT i drugih kompanija. Prva generacija "Master 4.0", okupila je 46 studenata. 
- Novo industrijsko doba zahteva obrazovni sistem koji školuje inţenjere sa vrhunskim teorijskim 
interdisciplinarnim znanjima i praktiĉnim kompetencijama, koji će biti kreativniji, inovativniji i 
spremni da odgovore na tehnološke izazove Industrije 4.0 - kaţe prof dr Radivoje Mitrović, dekan 
Mašinskog fakulteta u Beogradu. - U Srbiji i regionu ne postoje formalni studijski programi koji se 
bave edukacijom u oblasti Industrije 4.0. 
Program "Master 4.0" će, kroz više od 130 predmeta i 300 predavaĉa, dati studentima primenljivo 
znanje. 
- Savremeno društvo svakodnevno generiše veliki broj informacija u razliĉitim oblicima: tekst, video i 
audio zapisi... Postavlja se pitanje šta sa tim informacijama uraditi? - navodi prof. dr Perica Vasiljević, 
dekan Prirodno-matematiĉkog fakulteta u Nišu. - Naš "Master 4.0" program daje odgovor kako sirove 
podatke transformisati u smislene i korisne informacije koje omogućavaju efikasnije planiranje i bolje 
odluĉivanje. Program omogućava studentima sticanje znanja i veština koje mogu da primene, poĉev 
od nauke, tehnike i tehnologije, do medicine, farmacije, finansija... 
MeĊu IT kompanijama koje uĉestvuju u programu su Microsoft, Comtrade, "Infostud", Symphony, 
Siemens, "Endava", Levi9, SAP, "Saga", "Telekom Srbija", Coca-Cola Hellenic, "Metalac", EY, 
Raiffeisen bank, NIS. 
 
STRUĈNA PRAKSA 
MASTER studijski program Industrija 4.0 traje dve godine, odnosno ĉetiri semestra i vrednuje se sa 
120 ESPB. Upisna kvota je 35 studenata godišnje. Nakon završenih studija student stiĉe diplomu sa 
akademskim nazivom master inţenjer mašinstva - informatiĉar. 
Specifiĉnost programa je struĉna praksa, koja se obavlja tokom druge godine studija u dva dela. 
 

 
 

Predviđanja CIA za Srbiju se OSTVARUJU, i stručnjaci priznali: 2050. 
godine biće nas manje od 6 miliona! 

M. Milojković 

 

CIA, UN i Srbi sloţili se oko neĉeg. Srbija će za 30 godina izgubiti bar još oko milion i po stanovnika, 

što će nas srozati do broja od oko 5,5 miliona stanovnika. 

O ĉemu se radi? 

Aktelna je vest da u Srbiji danas ţivi manje od 7 miliona stanovnika, odnosno: Republiĉki zavod za 

statistiku procenio je 1. januara 2019. godine da broj stanovnika u našoj zemlji iznosi 6.963.764 ljudi. 
PRVI PUT NAS IMA MANJE OD 7 MILIONA! U SRBIJI DANAS ŢIVI MANJE LJUDI 
NEGO PRE POLA VEKA 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prvi-put-nas-ima-manje-od-7-miliona-u-srbiji-danas-zivi-manje-ljudi-nego-pre-pola/td70qc9
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prvi-put-nas-ima-manje-od-7-miliona-u-srbiji-danas-zivi-manje-ljudi-nego-pre-pola/td70qc9
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/prvi-put-nas-ima-manje-od-7-miliona-u-srbiji-danas-zivi-manje-ljudi-nego-pre-pola/td70qc9
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Sredinom 1968. godine Srbija je prvi put premašila cifru od 7 miliona stanovnika, a danas, 50 godina 

kasnije, ponovo se suoĉavamo sa sliĉnom situacijom. 

To otvara pitanje - šta moţemo da oĉekujemo u budućnosti, mada su odreĊene institucije na to 

pitanje već odgovorile, i - ne piše nam se dobro. 

Naime, prema poslednjoj proceni UN-a, devet od 10 drţava kojima najbrţe pada broj stanovnika 

nalazi se u istoĉnoj i jugoistoĉnoj Evropi. UN procenjuje da će Bugarska do 2050. izgubiti ĉetvrtinu 

današnje populacije i da će sve okolne drţave gubiti stanovništvo u nadolazećim decenijama. Zbog 

manje dece i velike emigracije stanovništvo zemalja jugoistoĉne Evrope smanjuje se i stari, a za 

razliku od zapadne Evrope, ne teţi se imigraciji kako bi se popunila razlika. U većini zemalja 

jugoistoĉne Evrope će izmeĊu 1995. i 2035. udeo osoba starijih od 65 godina u populaciji biti dva puta 

veći, a u nekima i tri puta veći, procenjuje UN. Manje radno sposobnog stanovništva povlaĉi pitanje 

odrţivosti sadašnjeg sistema socijalne zaštite, pa tako i penzija. 
KOLIKO ĆE SRBA BITI 2050. GODINE? EVO ŠTA KAŢE CIA 

MeĊu 20 zemalja koje će se suoĉiti sa smanjenjem broja roĊenih i nepovoljnim imigracijskim 

tokovima, što dovodi do starenja i depopulacije, naravno, našla se i Srbija. Na listi dominiraju drţave 

istoĉne Evrope, a uz nas, još tri zemlje su bivše jugoslovenske republike, dok je još pet u našem 

neposrednom komšiluku. Konkretno, Srbija se nalazi na "visokom" petom mestu zemalja za koje se 

predviĊa da će im se za narednih 30 godina znaĉajno smanjiti broj stanovništva. Srbija bi, prema ovoj 

proceni, 2050. godine trebalo da ima 5,5 miliona stanovnika. Na prvom mestu je Bugarska, koja 

nastoji da uvede obrazovne i ekonomske mere kako bi zadrţala mlade ljude da se ne iseljavaju. Potom 

slede Litvanija, Letonija i Ukrajina. 

Procene je pre nekoliko godina dana i ameriĉka Centralna obaveštajna agencija (CIA): ako se ostvare 

sumorne statistiĉke prognoze, do 2050. godine u Srbiji će ţiveti ĉak 33,2 odsto ljudi manje nego 2017. 

godine. To bi, ilustracije radi, moglo da znaĉi da će nestati ĉitav jedan grad i to veliĉine Beograda. U 

brojkama, to je više od dva miliona ljudi, što bi znaĉilo da će nas biti manje od 5,5 miliona, pokazuje i 

ovaj izvor. 

Ilustracije radi, prema podacima CIA iz 2017. godine, skoro sve susedne zemlje mogu da oĉekuju 

ovakav scenario, a meĊu njima prednjaĉi Bugarska gde su oĉekivanja da će se populacija smanjiti za 

21,9 odsto. U ovu grupu spadaju i MaĊarska (12,6 odsto), Grĉka (10), BiH (8,2), Rumunija (8,2), Crna 

Gora (7,9), Hrvatska (7,7) i Makedonija (4,4). 

Demografi se slaţu 

A šta o ovim procenama misle domaći demografi? Jesu li ovakve informacije realnost? 

Dr Petar Vasić, docent na Geografskom fakultetu u Beogradu, koji se u nastavi bavi upravo 

primenjenom demografijom, projekcijom stanovništva i populacionom politikom, u razgovoru za 

"Blic" kaţe da ovakvi podaci nisu nimalo iznenaĊujući. 

https://www.blic.rs/un
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/koliko-ce-srba-biti-2050-godine-evo-sta-kaze-cia/e6bxl9t
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/koliko-ce-srba-biti-2050-godine-evo-sta-kaze-cia/e6bxl9t
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- Nije to ništa iznenađujuće, projekcije su takve, a vezuju se za godine sprovođenja 

popisa. Najnovija projekcija obuhvata period od 2011. do 2041. godine. Kada se 

izrađuju takve studije, uzimaju se u obzir rezultati koji su najgora moguća varijanta, i 

oni koji su najoptimističniji. Obično se ostvare one pretpostavke koje su najpesimičnije 

- kaže Vasić. 

IzmeĊu 5,5 i 6 miliona ljudi u Srbiji - to je najrealnija slika koju moţemo oĉekivati za 30 godina, 

smatra dr Vasić. 

Vasić napominje i da, recimo, UN u obradi podataka Srbiju tretira kao celinu, u koju su ukljuĉene obe 

autonomne pokrajine, što valja imati u vidu. TakoĊe, naš sagovornik kaţe i da demografski istraţivaĉi 

, koji nisu deo zvaniĉnih institucija, vrše istraţivanja, koja su jednako, moţda i više pouzdana. 

Suštinski, svi dolaze do istih rezultata: 

- Do 2050. godine, u najpovoljnijoj varijanti, Srbija će sigurno imati manje od 6 miliona stanovnika - 

kaţe dr Vasić, te dodaje da ne postoji nijedna projekcija, po kojoj bi ti rezultati bili drugaĉiji. 

- Republički zavod za statistiku tek sada je zabeležio pad ispod 7 miliona stanovnika, ali 

takvo je stanje sigurno već nekoliko godina - ističe on. 

Sagovornik "Blica" kaţe i da "u demografiji nema iznenaĊenja": parametar starosne strukture 

trenutnog stanovništva, koji je samo jedan od kriterijuma procene, već sada je nepovoljan, što će se 

odraziti i na buduću demografsku sliku. 

- Jedino bi mogla da nas "spasi" neka imigracija stanovnika. Primer su migranti sa Bliskog istoka, ali 

njima nije cilj da ostanu u Srbiji. Tako stoje stvari - zakljuĉuje docent, dr Petar Vasić. 

Godišnje 50.000 napusti zemlju 

Zanimljivo je da ĉak i više od negativnog prirodnog priraštaja, na stalno smanjenje broja stanovnika 

veoma utiĉe masovan odlazak, uglavnom mladih, u inostranstvo u potrazi za boljim ţivotom. Podaci 

Evropskog statistiĉkog zavoda, koji je analizirao migracije u regionu i svetu, govore da se dnevno iz 

Srbije u proseku iseli 142 ljudi, zemlju meseĉno napusti 4.337 ljudi, a godišnje taĉno 52.049! U 

poslednjih 11 godina ĉak 336.000 stanovnika Srbije dobilo je dozvole za odlazak u EU. 

Stanje je još gore ako se uzme u obzir ĉinjenica da se većina ovih ljudi koji odlaze u inostranstvo ne 

odjavljuje u svom dotadašnjem mestu boravišta tako da se oni na papiru i dalje vode kao graĊani 

Srbije. Naravno, ima i onih koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju, ali njihov broj, procena je, ne 

prelazi dve hiljade ljudi godišnje. 
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Синдикати просвете траже корекцију плата, станове, награде... 
Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Репрезентативни синдикати у образовању данас су затражили од Владе и 

надлежних министарстава хитну корекцију коефицијената у образовању од другог до шестог 

степена, изједначавање цене рада за све запослене у том сектору, исплату новогодишњих 

награда и изградњу станова под повољнијим условима. 
 

У образложењу потписници ових захтева Синдикат образовања Србије, ГСПРС "Независност" и 

Синдикат радника у просвети наводе да су плате запослених од другог до шестог степена на 

нивоу минималца, а да је цена рада у високом образовању и студентском стандарду нижа од 

оне у предшколском, основном и средњем образовању и у ученичком стандарду, због чега 

траже да оне буду изједначене. 

Такође, три синдиката подсећају да је право на новогодишњу награду гарантовано посебним 

колективним уговорима. 

Стигле три понуде за „Југоремедију“ 
Извор: Dnevnik.rs 
     

ЗРЕЊАНИН: У наредних неколико дана могла би да буде решена судбина зрењанинске 

Фабрике лекова „Југоремедија“. 
 

Наиме, након што је стечајни управник „Југоремедије“ Радован Савић огласио продају фабрике 

путем непосредне нагодбе, стигле су три понуде потенцијалних купаца. 

Ниједан од три понуђача није из струке, односно није произвођач лекова. Цена код 

најповољније понуде је нижа од цене која је понуђена на последњој продаји, што значи да се 

неће намирити сви повериоци. Намириће се они обезбеђени, и у једном делу необезбеђени, 

односно пореска управа и радници, каже председник Одбора поверилаца „Југоремедије“ 

Владимир Пецикоза. 

Најповољнија понуда, наводи Пецикоза, стигла је од инвестиционог фонда који је откупио 

потраживања према фабрици лекова од „Хета рил естејта“. А „Хета рил естејт“ је, својевремено, 

откупио потраживање од Хипо Алпе Адриа банке, која је била највећи поверилац 

„Југоремедије“. 

О најповољнијој понуди чланови одбора изјасниће се у наредних неколико дана. 

Представник турске фирме „Биргим А група“, која је један од највећих поверилаца, затражио је 

неколико дана да се о понуди консултује са менаџментом компаније. Верујем да ћемо одлуку 

имати у току ове недеље. Стечај већ предуго траје, погони стоје, већ је проблем сервисирање 

основних услуга, плаћање струје... Разговарали смо о тренутној незавидној ситуацији, као и о 

томе да је јако важно да фабрика коначно проради. Заиста очекујем да ћемо овог пута донети 

одлуку и прихватити понуду, наглашава Пецикоза. 
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У седмом, неуспелом покушају продаје, „Југоремедија“ је понуђена по цени од 800 милиона 

динара. 

Понуђену имовину "Југоремедије" чине индустријски комплекс, управне зграде, помоћни 

објекти, као и стан у Зрењанину, интелектуална својина - 24 жига, 28 моторних возила, 

инвентар и залихе. 

Фабрика је у стечају од 2012. године. 

Ж. Б. 

 
 

 


