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Одложена седница Социјално-економског савета због промене 
дневног реда 
Пише: Бета 

 
 
Седница Социјално-економског савета (СЕС) Србије, која је требало да се одржи данас са првом 
тачком дневног реда о кршењу права чланова синдиката, одложена је због изненадне промене 
дневног реда због чега представници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) нису дошли 
на састанак. 
Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је за Бету да је договорено да прва тачка данашње 
седнице буде положај синдиката и кршење права по основу чланства у тој организацији, али је 
та тачка у позиву за седницу остављена за крај састанка. 
„Прва тачка дневног реда требало је да буде расправа о положају синдиката и кршењу права 
његовог чланства, али је мимо договора гурнута у други план. Пошто све више чланова 
синдиката добија отказ сматрали смо да је СЕС право место за разговор“, рекао је Орбовић. 
Додао је да је на седници СЕС-а Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић 
требало да поднесе извештај о дискриминацијама на тржишту рада, а да је дневни ред 
промењен и у позиву за седницу прва тачка је била Мишљење о стратегији економске 
миграције. 
Како очекују представници репрезентативних синдиката, следећа седница СЕС-а требао би да 
се одржи наредне недеље са већ договореним дневним редом на коме би прва тачка била 
положај синдиката и његовог чланства у Србији. 
Чланови СЕС-а су представници Владе Србије, СССС-а и синдиката УГС „Независност“ и Уније 
послодаваца Србије. 
 

Вучић: На просечну плату од 900 евра 2025. године почеће повратак 
људи у Србију 
Пише: Бета 

 
 
Брзи напредак Србије готово да није вест већ једна успутна реченица, по привредном расту 
сада смо испред свих земаља на Балкану што је побољшање у односу на период када је Србија 
била иза Босне и Херцеговине и Црне Горе, а за нијансу испред Албаније и Македоније, сада је 
испред свих, изјавио је данас председник Србије Александар Вучић. 
Вучић је гостујући на ТВ О2 рекао да је до тога дошло „захваљујући реформама које су успеле да 
створе тај амбијент“. 
„Задовољан сам напретком и морамо да пожуримо и да хитамо ка (просечној плати од) 900 
евра у 2025. години“, рекао је Вучић и додао да очекује да ће тада они који су отишли из Србије 
почети да се враћају у земљу. 
Он је рекао да су добре вести које се тичу привредног раста постале уобичајене и да се о томе 
недовољно говори зато што „ако је пас ујео човека није вест али ако је човек ујео пса то ће сви 
да пренесу“. 
„Верујем да можемо још брже и више“, рекао је Вучић и додао да ће се у наредном периоду 
улагати у јачање здравства, комуналну инфраструктуру и довођење нових инвеститора. 



4 

 

Он је рекао да га „много муче економске последице корона вируса у свету и та општа светска 
хистерија“, која може имати економске последице на Србију „таман када вам све крене“. 
Вучић о бојкоту: Као председник бих волео да су озбиљнији, а као председника 
СНС ме се не тичу 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да би, као председник државе, волео да 
део опозиције који је најавио бојкот избора буде озбиљнији и да не угрожава темљне принципе 
постојања Србије, али да га се као председника Српске напредне странке (СНС) то не тиче. 
„Волео бих, наравно, јер ми је држава много важнија од странке. Волео бих да су мало 
озбиљнији, мало одговорнији“, казао је Вучић на телевизији О2. 
Ипак, рекао је, на изборима ће учествовати политичке организације које од СНС узимају 
гласове директо, додао да га то брине те је казао својим људима да треба да раде више. 
Говорећи о предстојећим изборима, Вучић је казао да зна да би се сви ујединили да формирају 
техничку владу уколико листа окупљена око СНС не добије 50 одсто гласова, односно „50 одсто 
посланика у Скупштини плус један“. 
„Кроз то сам већ прошао, није мене Драган Дјилас победио на изборима 2008. године, него је 
Социјалистичка партија Србије прешла код њега. Мој принцип у политици нису ‘фаворизујте 
победника’, већ борба за идеје и принципе“, нагласио је он. 
Навео је да очекује добру излазност градјана на изборе, а да политичке организације које су 
прогласиле бојкот избора за СНС не представљају проблем већ мотивишући фактор. 
Говорећи о својој ранијој изјави да ће ове години Србији по питању Косова бити понудјено 
нешто што ће тешко моћи да одбије, али неће смети да прихвати, поновио је да у то не сумња, 
али да ће народ на референдуму бити питан да се изјасни, а пре тога ће он дати своје мишљење. 
Коментаришући изјаву митрополита црногорско-приморског Амфилохија Радовића, који је 
поручио Вучићу да најављену помоћ за исплату пореског дуга Митрополије у Црној Гори „до 
последњег динара“ да за Косово, Вучић је рекао да би многи замерили када би видела колико 
Србија из буџета издваја за Косово. 
„Тешка је ситуација, али ми улежемо пуно новца. Када би сви људи у Србији прочитали буџет, 
нисам сигуран како би реаговали“, додао је он. 
 
Зарад политичке кампање 

Мењање прописа о пензијама: Предлог председника бољи и од 
најбољег 
Пише: М. Обрадовић 

 
 
„Ово је најбољи и најправеднији начин“, поручио је са скупштинске говорнице министар 
финансија Синиша Мали у октобру прошле године говорећи о новом моделу усклађивања 
пензија по такозваном швајцарском моделу, по коме се пензије усклађују половином са растом 
цена на мало, а половином са растом просечне зараде. 
Иначе, тај модел је био широко прихваћен и међу стручном јавношћу (Фискални савет) и међу 
пензионерима. Али, након што је у јануару председник Србије Александар Вучић оценио да 
пензије по овој формули неће расти довољном брзином и да неће дорасти до његовог обећања 
да 2025. године просечна пензија буде 430 до 440 евра, дошло је до обрта. 
Наређење – испуњење па је прекјуче министар Мали у обиласку Геронтолошког центра изјавио 
да ће она „најбоља и најправеднија“ формула бити промењена како би повећања пензија могла 
бити и већа и пензија са садашњих 230 за пет година порасте на 440 евра. Иначе, примена 
швајцарског модела од почетка ове године донела је раст пензија за око 5,4 одсто. 
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Према рачуници коју је Вучић изнео пре месец дана, са садашњим швајцарским моделом до 
2025. године просечна пензија би стигла тек до 300 евра, због чега сматра да је неопходна 
корекција. 
Фискални савет је од почетка прошле године (а и раније) заговарао увођење усклађивања 
пензија с обзиром да је пре тога раст пензија зависио од дискреционе одлуке Владе, а не од 
објективних параметара прописаних законом и један од предлога је управо била швајцарска 
формула. 
Они су пак препоручили и уградњу аутоматских стабилизатора како у случају кризе пензије не 
би постале претња фискалном систему, али и како пензионери не би били заборављени у 
случају дугогодишњег просперитета. 
Њихов предлог је био да се законски ограничи да се укупни расходи за пензије крећу у распону 
од 9,5 до 10,5 одсто БДП-а. 
Иницијално је приликом увођења фискалних правила 2010. године ниво расхода за пензије 
био ограничен на 10 одсто БДП-а. Током периода економске кризе и фискалне консолидације 
овај законски лимит повећан је на 11 одсто БДП-а. 
С обзиром да је криза прошла, као и консолидација, у Савету су препоручили да се фонд 
пензија врати на ниво од 10 или 10,5 одсто БДП-а. 
Осим тога они су апеловали да се ојачају аутоматски механизми који ће обезбедити 
финансијску стабилизацију укупног пензијског система у периодима кризе, односно који ће 
осигурати да вредност пензија не заостаје за привредним растом у дугом року. 
Тако је могуће прописати да се у ситуацијама када пензијски расходи пређу 10,5 одсто БДП-а 
пензије усклађују само са инфлацијом, а уколико би маса пензија прешла 11 одсто БДП-а 
активирало би се аутоматско замрзавање пензија. 
С друге стране, у случају привредног раста и раста зарада, уколико би расходи за пензије пали 
испод 9,5 одсто БДП-а имали би ванредно повећање пензија све док њихова маса не достигне 
10 одсто БДП-а. 
Фискални савет се у својим анализама иначе држи принципа да раст пензија треба бити 
усклађен са привредним растом. 
Поред тога, они указују и да је наша демографска слика таква да се у наредних 10 година 
очекује пораст броја лица старијих од 65 година за око четири одсто, односно смањење радно 
способног становништва (20-64 године) за преко 10 одсто. 
Зато они упозоравају да би усклађивање пензија требало да циља раст просечне пензије за око 
0,5 одсто испод стопе привредног раста у наредној деценији. 
Треба приметити да Фискални савет инсистира на законском уређењу и механизмима 
усклађивања пензија. Економиста Милан Ковачевић указује пак да је оно што се овде стално 
ради сасвим супротно – „рушење система и стварање ситуације да један човек арбитрарно 
одлучује“. 
„Да подсетим да су од 2012. до прошле године пензије у просеку повећане за 14 одсто, а да је 
инфлација износила 15 одсто. То значи да су пензије реално смањене. Просечна пензија је тада 
била изнад 50 одсто просечне плате, а сада је на око 46 одсто. Све више се одступа од правила и 
нема предвидивости, осим за стране инвеститоре. Они могу да рачунају на најбоље услове“, 
оцењује Ковачевић. 
Саша Ђоговић, сарадник Института за истраживање тржишта, доводи ова обећања у везу са 
предстојећим изборима. 
„Ово личи на предизборну кампању, али није добро мењати законе ад хок, након што није 
прошло ни годину дана од претходне промене. То говори о неозбиљности и лутању. Питање је 
и колико ће та промена трајати, када је претходна трајала овако кратко. Мислим да је то 
повезано са изборима и подилажењу једном великом делу гласачког тела, пензионерима“, 
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напомиње Ђоговић. Драган Ђуричин, професор на Економском факултету, оцењује да је 
намера власти да се повећају стандард и потрошња. 
„То је могуће ако постоји реалан фискални простор и ако раст потрошње не утиче на 
инвестиције“, напоменуо је Ђуричин. 
Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић указао је на диспаритете у нашем 
привредном систему између штедње и инвестиција и потрошње и продуктивности. 
„У том случају најбоље је да плате у јавном сектору и пензије расту у складу са растом БДП-а. 
Што већи БДП имаћемо и већи раст потрошње. Имамо потребу да се више усмеравамо ка 
инвестицијама које су кључни покретач раста“, оценио је Влаховић. 
 

Бивши радници Застава камиона траже помоћ градоначелника 
Крагујевца 
Пише: Бета 

 
 
Бивши радници крагујевачке фабрике „Застава камиони“ тражили су данас од градоначелника 
Радомира Николића да им помогне да добију одговор Министарства привреде на захтев о 
исплати зарада. 
 Штрајкачки одбор је у новембру прошле године доставио Министарству привреде списак 
потраживања радника, са очекивањем да се пронађе решење за исплату зарада. 
Бивши радници су добијали само „празна обећања“ Министарства да ће их обавестити о томе 
шта је Влада одлучила о њиховом проблему. 
У захтеву коју су бивши радници „Застава камиона“ у понедељак доставили градоначелнику 
Крагујевца поновљено је да се тражи одговор Министарства приведе, затим да градоначелник о 
њиховим захтевима обавести и премијерку Ану Брнабић и председника Србије Александра 
Вучића. 
Они од градоначелника Крагујевца очекују да им одговори најкасније до петка, 28. фебруара. 
Бивши радници фабрике „Застава камиони“ у стечају потражују око 200 милиона динара за 
неисплаћене зараде. Раније су се на предлог Министарства привреде одрекли камата у 
вредности 100 милиона динара, очекујучи брзог решење о исплати дужничких зарада. 
Они сматрају да имају право на наплату дуговања по Протоколу из 2009. године у коме се 
Влада Србије обавезала да измири сва дуговања према „Заставиним“ радницима. 
 

Плате у Србији: Просек премашио 100.000 динара на Врачару, у 
Београду 
Пише: Бета 

 
 
Подаци Републичког завода за статистику показују да је просечна нето децембарска плата у 
Србији у односу на исти месец 2018. године била 14,1 одсто већа, те је први пут просек зарада у 
некој општини премашио 100.000 динара, док су просечна примања мања од 40.000 динара 
била у само две општине Србије. 
     
По званичној статистици, становници београдске општине Врачар у децембру су у просеку 
зарадили 100.369 динара, а на самом дну лествице примања су становници Бојника са 
зарадама од 39.774, и Власотинца са 39.930. 
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По примањима предњачи Београд с просеком од 74.717 динара, у Новом Саду је просечна 
децембарска нето плата износила 66.153 динара, Крагујевцу 56.817 динара и у Нишу 54.815. 
динара. 
Просечна нето-децембарска плата у Србији износила је 59.772 динара, а том износу су се, по 
званичној статистици, приближиле и неке од најсиромашнијих општина: Медведја са 50.096 
динара и Куршумлија у којој је просечна зарада била 54.065 динара. 
„Медијална нето зарада“ – што значи да је 50 одсто запослених зарадјивало до тог износа, за 
децембар 2019. је у Србији била 44.530 динара. 
Крећу свакодневне блокаде улица ако председник Србије не прими бивше запослене који 
захтевају да добију бесплатне акције 
 

Од Вучића зависи и протест радника ПКБ-а 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
 
Чланови Удружења бивших радника ПКБ-а блоклирали су јуче у подне на пола сата Улицу 
краља Милана код зграде Председништва, потом део Улице кнеза Милоша, код „Лондона“ а 
протест су наставили испред Скупштине Србије. 
     
Према речима председника Удружења, Милинка Миладиновића, протести ће бити настављени 
свакодневно ако им сутра у Министарству привреде, на заказаном састанку не буде понуђено 
решење проблема, и ако их у петак не прими председник Србије Александар Вучић. 
– Уколико нам држава не призна право на акције ПКБ-а које су нам незаконито ускраћене, од 
1. марта блокираћемо и радове на изградњи ауто пута од Сурчина до Новог Београда а не 
искључујем ни да ћемо паралелно са тим затворити део Зрењанинског пута, код насеља Збег. 
Те две саобраћајнице иду преко земљишта за чију куповину су радници ПКБ-а, преко Агенције 
за откуп земљишта, седамдесетих година одвајали од зарада, укључујући и комплетну, до тада 
уобичајену 13. плату – каже за Данас Миладиновић. 
Он истиче да је реч о укупно 2.542 хектара на потесу од Новог Београда до Сурчина, које је 
делом остало у ПКБ-у, а део се води на Ал Дахру. Неке парцеле већ су преименоване из 
пољопривредног у грађевинско чиме им је знатно увећана цена на тржишту. Око 60 хектара 
сада је откупљено за потребе изградње ауто пута, обилазнице која тај део спаја са 
саобраћајницом „Милош Велики“. Држава је те парцеле платила 130.000 евра по хектару, део 
новца је отишао ПКБ-у или ономе што је од те корпорације остало, а део Ал Дахри, која је 
својевремено купила комбинат и уз њега и 17.000 хектара ораница по цени од 4.700 евра за 
хектар. 
– Још већи проблем доћи ће на дневни ред када почне изградња пута од Падинске Скеле до 
Зрењанина, где траса мора да иде преко земљишта које је сада у власништву Ал Дахре. 
Видећемо по којој ће цени држава да откупи те парцеле – каже председник Удружења. 
Подсетимо, проблем је настао 2009. године када је закључком Владе друштвена имовина ПКБ-
а прешла на Град Београд, али је при том обухваћен и део од 15 одсто тог капитала који је 
требало да по Закону о приватизацији припадне радницима. Тада је пропуштена и обавеза да 
се ти удели малих акционара упишу у Централни регистар хартија од вредности. 
– Други удар на имовину радника извршен је крајем 2015. када је закључком Владе који је 
потписао тада премијер Александар Вучић, наложено Републичком јавном правобранилаштву 
да не покреће управне спорове против решења Министарства грађевинарства и 
инфраструктуре. Тим решењима, супротним члану 72 Закона о пољопривредном земљишту, 
ПКБ је укњижен као власник државног земљишта на коме је до тада имао право коришћења. 
Тај упис трасирао је пут за будућу приватизацију, продају ПКБ-а са 17.000 хектара 
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пољопривредног земљишта Ал Дахри која не би могла да постане власник да је то земљиште 
остало у државном власништву – каже за Данас Саша Гемаљевић, адвокат који заступа 
Удружење у спору пред Привредним судом у Београду где тужбом захтевају надокнаду за 
изгубљено право на акције своје фирме. 
Гемаљевић напомиње да је после 5. децембра, када је одржано претпоследње (још увек 
припремно) рочиште, поступајућа суткиња донела правоснажно извршно решење којим 
дозвољава објективно преиначење тужбе а одбија захтев за увођење привремене мере којом би 
се забранила даља продаја имовине ПКБ-а како би се сачувала средства потребна за накнаду 
радницима. 
– Захтевом за преиначење тужбе тражили смо да се утврди ништавност закључка Владе из 
2009. из чега се потом вуче право радника на надокнаду на име неуписаних акција. То значи да 
ће законитост тог документа оценити вештаци. Када ће се приступити извођењу доказа не могу 
да проценим, јер се у међувремену променила суткиња а предмет је још увек у припремној 
фази – каже Гемаљевић. 
Иначе, око 3.000 бивших радника, углавном пензионера ПКБ-а потражује акције укупне 
вредности око 11 милиона евра. 
 
 
 

 
 

ВИШЕ ОД ПРОСЕКА на нивоу Србије: Просечна плата у Пожаревцу 60.888 
динара 
Д.Н.   
 
Најнижа зарада у Браничевском округу остварена је у општини Жабари – 42.335 
динара 
ПОЖАРЕВАЦ – Према подацима Републичког завода за статистику, највишу зараду у 
децембру 2019. године у Браничевском округу остварио је Град Пожаревац – 60.888 динара, 
што је за око хиљаду динара више од просека на нивоу Србије. 
 
У ову суму улази зарада остварена у Градској општини Костолац – 72.107 и у самом Пожаревцу 
– 58.820 динара. 
 
Након Пожаревца, друга по висини просечне зараде у Браничевском округу је општина 
Жагубица, са 52.098 динара. Следе Мало Црниће са 45.672, Велико Градиште са 45.370, Кучево 
са 45.211, Петровац на Млави са 44.470, Голубац са 44.457 и општина Жабари, у којој просек 
износи 42.335 динара. Просечна децембарска нето-зарада на нивоу целог Браничевског округа 
износила је 54.925 динара. 
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Програми и мере за одрживо повећање запослености у Војводини 
Извор: Дневник.рс 
     
Програмима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у четворогодишњем мандату 
запослено више од 2.393 лица 
НОВИ САД: Покрајински секретаријат за привреду и туризам спроводи мере активне политике 
запошљавања на територији АП Војводине, на основу Покрајинског акционог плана 
запошљавања, којим су унапред дефинисани циљеви, приоритети и утврђени програми и мере 
како би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини, саопштио је тај 
Секретаријат. 
 Приоритети Секретаријата су отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, 
веће улагање у људске ресурсе, као и промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности 
на тржишту рада. Исти програми су спроведени заједно са Покрајинском филијалом 
Националне службе за запошљавање и локалним филијалама, при чему Секретаријат посебно 
истиче њихов рад и подршку. 
О ефекту мера Секретаријата у домену запошљавања говори и статистика Националне службе 
за запошљавање о константном смањењу стопе незапослености, почев од 2016. године, када се 
прогресивно смањивала, да би актуелна статистика показала тренд смањења: 16,4 одсто у 2017. 
години (26.341 лице), 14,4 одсто у 2018. години (19.288 лица) и 11,3 одсто у 2019. години (12.971 
лице), што чини кумулативних 36,5 одсто у 2019. години, у односу на 2016. годину. Захваљујући 
раду Покрајинске владе и Секретаријата у овом мандату, незапосленост на територији АП 
Војводине је на рекордно ниском нивоу. 
Секретаријат за привреду је и у протекле четири године реализовао финансијску подршку у 
домену запошљавања незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање 
кроз јавне позиве за доделу субвенција за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица 
и спровођење јавних радова. У периоду од 2017. закључно са 2019. годином, Секретаријат је 
доделио 365 милиона динара за сектор запошљавања, што је директно омогућило радно 
ангажовање око 2.000 лица на територији Војводине. 
 
Допринос Развојне агенције Војводине 
Секретаријат посебно истиче и допринос Развојне агенције Војводине у домену финансијске 
подршке у области запошљављања на територији АП Војводине, путем мера бржег привредног 
развоја, при чему је Агенција издвојила од 2017. закључно са 2019. годином укупно 803,6 
милиона динара, у оквиру циклуса од четири конкурса, а запослена су 1.774 лица. 
 
"У 2017. години финансијском подршком Секретаријата отворена су нова радна места, те су са 
укупно 59,2 милиона динара запослена 324 лица, док је 120 лица било ангажовано укупним 
средствима од 14,8 милиона динара за јавне радове. Наредне, 2018. године, новим 
запошљавањем је запослено 319 лица, а 115 у оквиру јавних радова. У 2019. години је подржано 
ново запошљавање са 48 милиона за 256 лица, а са 10.7 милиона динара ангажовање 76 особа 
за јавне радове на територији Војводине.Суфинансирано је и запошљавање преко 100 
приправника реализацијом пројекта „НИС шанса“ у 2017. години, а на основу Споразума са 
компанијом НИС. Секретаријат је у суфинансирању запошљавања приправника учествовао са 
око 33 милиона динара", кажу из Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. 
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Поред тога, у циљу делотворнијег социјалног дијалога успостављањем рада локалних 
социјално-економских савета, Покрајински секретаријат је у 2019. години наменски утрошио 
нешто више од три милиона динара помоћу којих је шест општина ангажовало координатора 
или секретара локалног савета. 
У 2020. години, Секретаријат је определио 362.000 динара по лицу за самозапошљавање и то 
за лица са положеним стручним испитом или лиценцом неопходном за обављање делатности у 
складу са стеченим образовањем, за особе са инвалидитетом и жене, као и за и учеснике 
оружаних сукоба у периоду од 1990. до 1999. године који су вршили војне дужности ради 
одбране српског народа на територији бивше СФРЈ. По 208.000 динара биће издвојено за све 
остале категорије незапослених лица и делатности, као и за запошљавање незапослених лица. 
Средства намењена за организовање јавних радова предвиђена су за незапослена лица по 
основу уговора, у висини до 22.000 динара на месечном нивоу сразмерно времену радног 
ангажовања. Процењује се да ће захваљујући истим мерама у 2020. години бити запослено 216 
лица, док ће око 25 лица бити ангажовано за јавне радове. 
 "Такође, у поменутом четворогодишњем периоду, у привреди је додељено 613 милиона 
динара, док је у ресору туризма додељено укупно 458 милиона динара, и то за укупно 1.362 
привредна субјекта, предузетника и удружења, на основу чега сматрају да је број радно 
ангажованих становника средствима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 
далеко већи од 2.393 лица", саопштио је тај Секретаријат. 
 
 


