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Рад од куће - добра или лоша ствар? 
Аутор:Хина/дпа  
 
Иако је 40-сатна радна недеља у канцеларији најчешће и даље норма, рад од куће последњих је 
година све учесталији. 
Многе компаније сада својим запосленима нуде опцију рада од куће, а многи је радо прихвате, 
јер им штеди време утрошено на превоз. 
По немачкој професорки психологије Кони Ентони, рад од куће поспешује равнотежу радног 
живота и смањује стрес који произлази из пренатрпаних трамваја или гужве на путевима. Но, 
истовремено представља и нове изазове. 
Кад вам се дом претвори и у радно место, може бити тешко да одредите када можете престати 
да будете доступни. 
Стручњаци зато предлажу да се за рад из куће унапред одреде строга правила и време кад се 
гаси рачунар. 
Неке компаније чак и саме аутоматски гасе пружање својих е-маил услуга после 18 сати или их 
не прослеђују након тог времена. 
Ако нема правила, запослени се често преоптерете, а ако није повучена јасна линија између 
рада и слободног времена убрзо постану демотивисани, показала су истраживања. 
И док неки уживају у миру и тишини рада из куће, другима ће можда недостајати пословна 
радна атмосфера. 
Ентони стога препоручује комбинацију: уместо да стално радите из куће, то бисте могли два 
или три пута недељно, а остале дане препоручује долазак на радно место. 
 
 

Пола милиона грађана Србије не може да задовољи основне 
егзистенцијалне потребе 
Аутор:Бета  
 
Заштитник грађана Зоран Пашалић упозорио је да по резултатима истраживања око 500.000 
грађана Србије не може да задовољи основне егзистенцијалне потребе при чему су ризику од 
сиромаштва највише изложени млађи од 18 година. 
Омбудсман је у саопштењу поводом 20. фебруара, Светског дана социјалне правде, навео и да 
су породице са троје или више издржаване деце, старији, болесни и незапослени у Србији често 
у "посебно тешком положају". 
"Упркос мерама штедње, мере социјалне политике морају укључивати даље развијање услуга 
подршке деци, младима и старијима, јачање права у области социјалне и здравствене заштите, 
улагање у образовање и запошљавање. Важно је да као друштво подстичемо солидарност и 
одговорност за оне који су најугроженији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу 
решити своје основне егзистенцијалне проблеме", навео је омбудсман а пренела та 
институција. 

http://rs.n1info.com/journalist315/Hina-dpa-
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Одлуком генералне скупштине УН, Светски дан социјалне правде обележава се 20. фебруара, 
како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и 
економске искључености и незапослености на нивоу светске популације. 

 
 
НБС: Привредни раст у овој и наредној години четири одсто, 
инфлација ниска 
Аутор:Бета  
 
Народна банка Србије (НБС) проценила је да ће привредни раст Србије у овој и наредној 
години износити четири одсто због раста инвестиција, извоза и потрошње домаћинстава, а да 
ће инфлација остати ниска, рекла је гувернерка НБС Јоргованка Табаковић на представљању 
извештаја о инфлацији. 
Расту инвестиција, по њеним речима, највише ће доприносити реализација инфраструктурних 
пројеката, унапређење пословног амбијента и повољнији извори финансирања приватног 
сектора. 
Табаковић је истакла да су девизне резерве прошле године повећане за 1,9 милијарди - на 13,4 
милијарде евра, што је додатно повећавало отпорност домаће привреде на екстерне шокове. 
Она је указала да ће НБС и даље спроводити мере које ће гарантовати ниску инфлацију и 
стабилан девизни курс, што ће доприносити конкурентности привреде, расту запослености и 
стандарда грађана. 
"Политике које дају резултате не треба мењати", казала је Табаковић. 
Према фебруарској централној пројекцији, међугодишња инфлација, која је на крају 2019. 
износила 1,9 одсто, у првој половини ове године кретаће се око доње границе циља након чега 
ће се постепено приближити централној вредности циља, али ће се до краја периода пројекције 
задржати испод ње. 
У извештају НБС је наведено да је дефицит текућег рачуна у 2019. покривен нето приливом 
страних дирктних инвестиција пету годином заредом, које су према прелиминарним подацима 
износиле 3,8 милијарде евра. 
 
 

Просечна децембарска нето плата у Хрватској 880 евра 
Аутор:ФоНет  
  
Просечна исплаћена нето зарада по запосленом у Хрватској за децембар прошле године 
износила је 6.559 куна (око 880 евра), што је на годишњем нивоу реално више за 3,3 посто, 
саопштио је Државни завод за статистику. 
У односу на новембар 2019. просечна исплаћена нето плата реално је већа за 0,5 посто.  
Највиша просечна месечна нето плата по запосленом за децембар 2019. исплаћена је у 
ваздушном саобраћају, у висини од 11.793 куне (око 1.583 евра), док је најнижа плата, од 4.209 
куна (око 565 евра), исплаћена у делатности производње коже и сродних производа. 
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Табаковић: Инвестиције погурале привреду, раст БДП-а 4,2 одсто  
Аутор:С. Б. 

 

Народна банка Србије променила процену раста бруто друштвеног производа у 2019. години на 
4,2 процента. Инфлација је стабилна и прошле године је износила 1,9 одсто - каже гувернер 
Табаковић 
ПРИВРЕДА Србије је, према најновијој процени Народне банке Србије, лане напредовала 4,2 
одсто. Чак три четвртине раста се заснива на инвестицијама, које су током последње две године 
кумулативно повећане за близу 35 одсто. Инфлација је, с друге стране, стабилна и прошле 
године је износила 1,9 одсто. 
Гувернерка НБС Јоргованка Табаковић је представљајући "Извештај о инфлацији" данас 
истакла и да показатељ нивоа проблематичних кредита на крају децембра спао на ниво од 4,1 
одсто. Извоз је у 2019. години порастао за 10,5 одсто. 
- Бруто стране директне инвестиције у Србију су у 2019. години биле на рекордном нивоу од 3,8 
милијарди евра - рекла је Јоргованка Табаковић. - Тиме је Србија у 2018. и 2019. години 
привукла око 55 одсто свих страних директних инвестиција на Западном Балкану. Од јуче 
Србија има и дванаестогодишњу динарску хартију и радићемо активно на продужењу динарске 
криве приноса. Тражња за дванаестогодишњим динарским хартијама Србије била је више од 
десет пута већа од планираног обима продаје, уз извршну стопу од 3,4 одсто. Крајем 2012. 
године каматна стопа на једногодишње државне обвезнице била је 11,9 одсто. У тој разлици у 
каматним стопама и рочности динарских хартија Србије осликавају се и сви резултати. 
Штедише су се лане радо опредељивале за динаре, па је динарска штедња повећана за 30 одсто. 
На крају године динарска штедња износила је 79,6 милијарди, а према последњим подацима, 
готово 83 милијарде динара. 
- Обезбеђујући ниску инфлацију, очували смо реалну вредност доходака наших грађана и 
привреде и битно доприносили предвидивим условима пословања - сматра гувернерка. - И 
према нашој фебруарској пројекцији, инфлација ће наставити стабилно кретање, постепено се 
приближавајући централној вредности циља, с тим да ће се највероватније задржати незнатно 
испод ње до краја периода пројекције. 
НЕ БИ ПРОДАВАЛА КОМЕРЦИЈАЛНУ 
ГУВЕРНЕРКА Јоргованка Табаковић остала је при ставу да не би требало приватизовати 
Комерцијалну банку већ је, као и Поштанску штедионицу, задржати у државном власништву. 
- Да се ја питам, Комерцијалну банку не би требало продавати јер је држава показала да уме да 
буде одговоран власник банке, али ја сам гувернер, нисам акационар банке и не питам се о 
њеној продаји - рекла је гувернерка. - НБС само даје оцену репутације купца банке. Одлука о 
продаји Комерцијалне банке је на страни државе и не очекујем да неко због мог става промени 
одлуку или да се наљути. 
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Живот на ивици беде: Пензионисани уметници једва састављају крај 

са крајем  
Аутор:Д. МАТОВИЋ  

 

Пензиони чекови појединих сликара, вајара, писаца, глумаца износе свега 10.000 динара. 
Доприносе уплаћују градске власти често са закашњењем, а камате иду на рачун корисника 
САМОСТАЛНИ уметници који последњих година одлазе у пензију живе на ивици беде. Због 
ниских основица за доприносе, које су смањене 2006. године, пензиони чекови неких сликара, 
вајара, писаца, глумаца ретко прелазе 30.000 динара, а неки добијају тек нешто више десет 
хиљада месечно. 
На овај проблем већ дуже време упозорава истакнути уметник Мирољуб Филиповић Филимир, 
али, по свему судећи, ни њега, ни његове колеге нико не "чује". 
- Самостални уметници су пали на најниже гране - каже Филиповић за "Новости". - Већина 
мојих колега је у пензију отишла са "милостињом", а неки изузетни сликари живот проводе у 
беди. 
Као проблем, Филиповић наводи и да се статус истакнутог уметника више не признаје. 
- По старом закону било је правило да им се уплаћује двострука основица, али је то укинуто - 
објашњава наш саговорник. - Сада су сви једнаки и градске власти свима уплаћују најниже 
доприносе. Притом, све је то са закашњењем, а камате иду на рачуне уметника. Пре одласка у 
пензију сви смо морали да платимо те камате. 
Филиповић каже да се годинама боре да се та дуговања отпишу. Једини уступак који су добили 
су, како тврди наш саговорник, празна обећања. 
- Самостални уметници који су у пензију отишли са пуним стажом примају око 31.000 динара - 
каже Филиповић. - И то је недовољно. Са тим новцем једва да могу да преживе, али не и да 
опуштено стварају. Уметник са 65 година је у најзрелијем добу, када може много да пружи, али 
оптерећен егзистенцијалним проблемима тешко да може да ради. 
Има пуно "самосталаца", али наш саговорник тврди да су његове колеге - сликари у најтежој 
позицији. 
- Ми смо у најтежој ситуацији, јер смо принуђени да се ослонимо на тржиште уметничким 
делима кога нема - каже Филиповић. - Да га има, разумљиво је да бисмо себи уплаћивали 
доприносе. Али, коме да продамо слике када у Улусовој галерији већ неколико година нико 
слику купио није. Страшно је што за нас уметнике нема разумевања. Ако је већ држава 
признала професију самосталног уметника, мора омогућити и повољније услове. Европске 
државе попут Немачке, дотирају самосталне изложбе својих самосталних уметника, док код нас 
сликаре "рекетирају" сви. 
Филиповић је уверен да ни додела посебних признања уметницима за велики допринос 
националној кутури и култури националних мањина, тзв. националних пензија неће 
побољшати положај самосталних уметника: 
- Националне пензије ће добити двадесетак уметника, а самосталаца је много више. Притом, 
списак досадашњих добитника је национална срамота, а не понос. Свако је могао да добије тај 
додатак - закључује Филимир. 
ТРАЖЕ СТАТУС СПОРТИСТА 
- НАСУПРОТ уметницима, спортисти кад освоје медаљу добијају од 10.000 до 30.000 евра 
једнократно и право да од 40. године добијају по сто хиљада месечно - каже Филиповић. - А ми, 
који такође промовишемо нашу земљу у свету, не добијамо скоро ништа ни са 65 година. Ако 
може да се да новац спортистима, може и нама. 
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Борба против незаконитог отпуштања: Протест доскорашњих радника 

"Поморског саобраћаја" због отказа  
Аутор:В. ВУЈНОВИЋ 

 

Вучиновић: То је дискриминација синдиката. Откази су последица нашег организовања 
ЧЛАНОВИ Независног синдиката "Поморског саобраћаја" организовали су уз подршку Уније 
слободних синдиката Црне Горе протест због незаконитих отказа, покушаја менаџмента да 
угаси ову организацију, али и нереаговања надлежних инспекција. Незадовољни радници 
окупили су се испред управне зграде предузећа у Каменарима. 
- Окупили смо се због "бахатог понашања бившег послодавца", које је почело пре три месеца 
када је основан синдикат - објаснио је председник Независног синдиката Иван Вучиновић, који 
је добио отказ након осам година рада у "Поморском саобраћају". - Барем петина запослених 
била је у синдикату, али када сам видео како се послодавац понаша, сакрио сам остале колеге, 
јер за кога год је сазнао, тај је добио отказ. Институције система ништа нису урадиле, звали смо 
инспекцију рада, али ништа нису нашли иако је било сијасет доказа да је то чиста синдикална 
дискриминација. Нема другог разлога, јер је отказ последица нашег организовања. 
Слична је прича и Татијане Мандић, која је радила 23 године, а члан је ИО Независног 
синдиката "Поморског саобраћаја". 
- У старту сам дискриминисана, није ми чак ни понуђен уговор као осталима. Одлучила сам да 
се придружим синдикалној борби, па идемо напред - рекла је на протесту. 
Председник УССЦГ Срђа Кековић истакао је да се у "Поморском саобраћају" дешава нешто што 
се не дешава нигде у цивилизованом свету, посебно не у држави која тежи да уђе у интеграцију 
са развијеним земљама ЕУ. 
- Шаљемо поруку и институцијама система и послодавцу да врши антисиндикалну 
дискриминацију и да је то што ради кажњиво по кривичном законику Црне Горе - казао је 
Кековић и указао на неефикасност Инспекције рада која је имала прилику да заштити раднике. 
- Корак након данашњег протеста јесте обраћање канцеларији ЕУ. Тражићемо да се поглавље 
19, које се бави социјалном заштитом и запошљавањем, не затвори док Црна Гора преко својих 
институција не покаже да поштује основна људска права. 
Из "Поморског саобраћаја, су истакли да је компанија сваки отказ образложила, а колико су 
оцене о наводно незаконитим отказима озбиљне, најбоље говори то што су за четири месеца 
шест пута били предмет контроле инспекције рада, а сваки налаз био је без примедбе. У 
саопштењу је закључено да је вођење кадровске политике ствар менаџмента и тај сегмент не 
намеравају да воде преко медија, као и да ванинституционални притисци то не могу изменити.  
ЧЛАНОВИ Независног синдиката "Поморског саобраћаја" организовали су уз подршку Уније 
слободних синдиката Црне Горе протест због незаконитих отказа, покушаја менаџмента да 
угаси ову организацију, али и нереаговања надлежних инспекција. Незадовољни радници 
окупили су се испред управне зграде предузећа у Каменарима. 
- Окупили смо се због "бахатог понашања бившег послодавца", које је почело пре три месеца 
када је основан синдикат - објаснио је председник Независног синдиката Иван Вучиновић, који 
је добио отказ након осам година рада у "Поморском саобраћају". - Барем петина запослених 
била је у синдикату, али када сам видео како се послодавац понаша, сакрио сам остале колеге, 
јер за кога год је сазнао, тај је добио отказ. Институције система ништа нису урадиле, звали смо 
инспекцију рада, али ништа нису нашли иако је било сијасет доказа да је то чиста синдикална 
дискриминација. Нема другог разлога, јер је отказ последица нашег организовања. 
Слична је прича и Татијане Мандић, која је радила 23 године, а члан је ИО Независног 
синдиката "Поморског саобраћаја". 
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- У старту сам дискриминисана, није ми чак ни понуђен уговор као осталима. Одлучила сам да 
се придружим синдикалној борби, па идемо напред - рекла је на протесту. 
Председник УССЦГ Срђа Кековић истакао је да се у "Поморском саобраћају" дешава нешто што 
се не дешава нигде у цивилизованом свету, посебно не у држави која тежи да уђе у интеграцију 
са развијеним земљама ЕУ. 
- Шаљемо поруку и институцијама система и послодавцу да врши антисиндикалну 
дискриминацију и да је то што ради кажњиво по кривичном законику Црне Горе - казао је 
Кековић и указао на неефикасност Инспекције рада која је имала прилику да заштити раднике. 
- Корак након данашњег протеста јесте обраћање канцеларији ЕУ. Тражићемо да се поглавље 
19, које се бави социјалном заштитом и запошљавањем, не затвори док Црна Гора преко својих 
институција не покаже да поштује основна људска права. 
Из "Поморског саобраћаја, су истакли да је компанија сваки отказ образложила, а колико су 
оцене о наводно незаконитим отказима озбиљне, најбоље говори то што су за четири месеца 
шест пута били предмет контроле инспекције рада, а сваки налаз био је без примедбе. У 
саопштењу је закључено да је вођење кадровске политике ствар менаџмента и тај сегмент не 
намеравају да воде преко медија, као и да ванинституционални притисци то не могу изменити.  
 
 

 

 

 
 

Пола милиона грађана Србије због сиромаштва не може да задовољи 
основне потребе 
Извор:Бета 
 
Заштитник грађана Зоран Пашалић упозорио је данас да по резултатима истраживања око 
500.000 грађана Србије не може да задовољи основне егзистенцијалне потребе при чему су 
ризику од сиромаштва највише изложени млађи од 18 година. 
Омбудсман је у саопштењу поводом 20. фебруара, Светског дана социјалне правде, навео и да 
су породице са троје или више издржаване деце, старији, болесни и незапослени у Србији често 
у „посебно тешком положају”. 
„Упркос мерама штедње, мере социјалне политике морају укључивати даље развијање услуга 
подршке деци, младима и старијима, јачање права у области социјалне и здравствене заштите, 
улагање у образовање и запошљавање, преноси Бета. Важно је да као друштво подстичемо 
солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и који без помоћи шире друштвене 
заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме”, навео је омбудсман а 
пренела та институција. 
Одлуком генералне скупштине УН, Светски дан социјалне правде обележава се 20. фебруара, 
како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и 
економске искључености и незапослености на нивоу светске популације. 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/
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Путеви и станоградња дају импулс привредном расту 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 

Учешће грађевинске оперативе, што подразумева само градњу и рушење, у БДП-у је 2019. 

године премашило пет одсто 

Према најновијим подацима Републичког завода за статистику, вредност изведених 
грађевинских радова на подручју Србије у 2019. години повећана је за 35 одсто у односу на 
2018. годину. Томе су допринели модернизација пруге Београд–Будимпешта, изградња 
„Турског тока”, изградња ауто-пута од Сурчина до Љига, али и станоградња. 
У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наглашавају да је у четвртом 
кварталу забележен раст вредности изведених грађевинских радова у односу на исти квартал 
2018. године од 56,3 одсто, исказан у сталним ценама. 
– Тиме је премашена и претходна рекордна стопа раста грађевинарства, из трећег квартала 
2019, у којем је вредност изведених грађевинских радова повећана за 39,9 одсто, што је била до 
сада највиша стопа раста грађевинарства у једном кварталу од 2010. године – истичу у 
ресорном министарству. 
Ако се гледа по регионима, у четвртом кварталу 2019. највише је порасла вредност радова у 
Војводини (63,8 одсто), а најмање на територији Шумадије и Западне Србије – неких 49,4 
одсто. Раст је забележен и у другим деловима земље, на југу и истоку Србије 57,1 одсто, а у 
Београду 53,4 одсто. 
Убрзана реализација и завршетак великих инфраструктурних пројеката, као и повољни услови 
за инвестирање, омогућили су високе стопе раста грађевинарства у претходних неколико 
година. Примера ради, 11,4 одсто у 2017, 13,9 одсто у 2018. и 35 одсто у 2019. години. Резултат 
тога је повећање учешћа грађевинарства у БДП-у, са 3,2 одсто у 2014. на више од пет одсто у 
2019. години. 
– У наредним годинама може се очекивати наставак позитивних трендова, имајући у виду да у 
оквиру инвестиционог плана „Србија 2025”, од укупно 14 милијарди евра, планиране 
инвестиције у транспортну инфраструктуру износе око девет милијарди евра – кажу у 
министарству. 
Горан Родић, потпредседник Грађевинско-инжењерске коморе, сматра да је повећању 
вредности грађевинских радова у прошлој години у знатној мери допринела високоградња, 
односно изградња станова. 
Грађевинска оператива, која подразумева само градњу и рушење, у бруто додатој вредности 
2017. године учествовала је са 4,1 одсто, у 2018. са око 4,5 одсто, док је 2019. премашила пет 
одсто. Према речима нашег саговорника, кључно је што је прошле године у том износу знатно 
повећан удео станоградње – са један одсто у 2017. на око 2,5 одсто у 2019. години. 
– Високоградња је кључна за привредни раст, јер за собом вуче читаву грађевинску индустрију, 
од производње цигле, преко плочица, до столарије, и запошљава велики број људи. Изградња 
инфраструктуре такође је важна, јер запошљава домаћу индустрију производње материјала. 
Када се тако посматра, учешће целокупне грађевинске индустрије, која подразумева педесетак 
делатности, у БДП-у далеко је веће од саме оперативе, која учествује тек са пет одсто – каже 
Родић. 
Наш саговорник очекује још веће учешће грађевинарства у бруто додатој вредности следеће 
године, због завршних радова у станоградњи, али и због почетка изградње Моравског 
коридора, што подразумева и регулацију тока Мораве. Рачуна и на обећање из инвестиционог 
плана „Србија 2025” да ће почети изградња и обнова водовода и канализације широм Србије. 
Шири ефекат грађевинарства, што подразумева индустрију и све пропратне делатности, тешко 
је мерљив. Али, према процени из 2018, целокупно грађевинарство у бруто додатој вредности 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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наше земље учествује са нешто више од 10 одсто. Поређења ради, тада је учешће саме 
оперативе у Аустрији било девет одсто, а целокупне индустрије 19 процената. У Француској 
грађевинска оператива је чинила 8,9 одсто БДП-а, а целокупна индустрија 17,8 процената. Удео 
грађевинске оперативе у Летонији је 8,3 одсто, а целокупне индустрије 17,5 одсто. У Шпанији 
зидање учествује са 7,8 процената, а цела индустрија са око 15,2 одсто. 
 

 

 
 
ЈКП "Градска Чистоћа" Београд поднело тужбе због обмањивања 
јавности  
АУТОР: Ало.рс  

 

Веселиновић и Нешовић ће уместо обмањивања јавности путем медија 
Београд, 19. фебруар 2020. године – ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, одбацује као неосноване и 
нетачне све изнете тврдње, које је јавности у свом саопштењу пласирао Синдикат „Слога“ и 
господин Богосав Нешовић коме је Упозорење да су се стекли услови за отказ Уговора о раду, 
уручено пре него се својим дописом обратио градоначелнику Београда, износећи у њему бројне 
неистине, а све са циљем да се освети руководству предузећа. 
Наиме, крајем прошле године надлежни органи су утврдили да је Нешовић лажирао 
документацију о завршеној средњој школи која је била основни услов за заснивање радног 
односа, те је донета одлука у складу са законом. 
 Јасно је да се незавидна ситуација у којој се, својом кривицом, нашао Нешовић, 
злоупотребљава и користи у сврхе политичке кампање, а да се злонамерне инсинуације у 
рукама политичких пијуна користе као оруђе за каљање угледа и части директора ЈКП 
„Градска чистоћа“ Београд, Марка Попадића. 
Предузеће више неће реаговати на клевете које се пласирају јавности кроз медије, јер они нису 
адреса за решавање оваквих спорова, већ правосудни органи којима је против председника 
синдиката „Слога“, Жељка Веселиновића и Богосава Нешовића поднета тужба због повреде 
части и угледа, намерним изношењем нетачних информација у јавност о разлозима за 
добијање отказа господина Нешовића. 
Веселиновић и Нешовић ће уместо обмањивања јавности путем медија, своје тврдње моћи да 
докажу на суду и очекујемо разумевање медија што се до завршетка судског спора ЈКП 
„Градска чистоћа“ Београд, по овом питању, више неће оглашавати. 
 

 
 

 
 


