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Највише радника одлази преко агенција за запошљавање 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
У првих шест месеци 2019. посредством лиценцираних агенција запослило се око 3.000 
држављана Србије, највише у Немачкој, Русији, Словачкој и Чешкој, а најтраженије су 
медицинске сестре, возачи, грађевински и радници ангажовани на сезонским пословима 
 
Утоку прошле године под окриљем Националне службе за запошљавање, а у оквиру пројекта 
„Трипл вин”, у Немачку је отишло 70 грађана наше земље. Уз њих, још 504 држављанина 
Србије добила су дозволу за рад на пословима здравствене неге за потребе познатог послодавца 
у Немачкој, уз посредовање Савезне агенције за запошљавање и НСЗ-а. Сем на такав начин, 
наши грађани у Немачку и остале земље најчешће одлазе самоиницијативно, али има и оних 
који оду посредством агенција за посредовање у запошљавању. 
У Министарству за рад и запошљавање подсећају да лиценцу за рад тренутно има 129 агенција. 
У 2018. помогле су у проналажењу посла у иностранству за 6.500 наших грађана, док се у првих 
шест месеци 2019. на такав начин запослило око 3.000 држављана Србије. Најчешће земље 
запослења су Немачка, Русија, Словачка, Чешка, а најтраженији су медицинске сестре, возачи, 
грађевински и радници ангажовани на сезонским пословима. Ипак, агенције не посредују у 
запошљавању у баш свим земљама, због чега министарство апелује на грађане да не одлазе на 
рад у иностранство самоиницијативно, нити посредством агенција које нису добиле дозволу, 
као ни без претходно потписаног уговора о раду којим им се обезбеђује заштита током рада у 
иностранству. 
– У прошлој години одузето је пет лиценци, па зато пре одласка на рад у иностранство грађани 
треба добро да се информишу и провере да ли је агенција регистрована за посредовање у 
запошљавању. Треба да сазнају и да ли је у уговору који потписују обезбеђена заштита 
прописана Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, која подразумева 
легално запошљавање у иностранству, односно обезбеђивање боравишне и радне дозволе. 
Уговор о раду потписује се пре одласка на рад у иностранство, на српском језику (или да уговор 
буде двојезични), како би кандидат за посао био унапред упознат са условима рада у 
иностранству – набрајају у Министарству за рад. 
Који је интерес наше земље да проналази посао за домаћу радну снагу у другим државама, ако 
је познато да Србији ионако недостаје стручни кадар? Надлежни напомињу да је посредовање у 
запошљавању мера која постоји годинама и којом се стимулишу миграције радне снаге, а 
спроводи се зарад побољшавања услова рада и стварања здравије конкуренције. 
– Улога државе је да обезбеди заштиту нашим грађанима на раду у иностранству, односно да 
им обезбеди једнак третман са држављанима земље запослења. Дакле, приликом закључивања 
споразума из области запошљавања акценат је на обезбеђивању заштите тих грађана, а не на 
подстицању њиховог одласка, јер се они запошљавају на основу унапред утврђених услова за 
запошљавање, рад и боравак у иностранству, чиме се доприноси и спречавању илегалног 
запошљавања и сваке врсте експлоатације и дискриминације од стране послодавца – тврде у 
Министарству за рад. 
Заштита радника подразумева једнак третман по основу рада са држављанима државе 
запослења за време рада и боравка у иностранству, као и обезбеђење дозволе за рад и боравак у 
иностранству, трошкова превоза, информисање о условима рада и живота у иностранству, о 
правима и обавезама по основу рада... Неопходно је, подсећају у НСЗ-у, и да послодавац 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic


4 

 

обезбеди радну дозволу и визу за изабране кандидате, да би на легалан начин боравили и 
радили у иностранству. 
Према подацима Организације за економску сарадњу и развој, из Србије је од 2000. до 2016. 
отишло готово пола милиона људи, док је прошлогодишња анализа кретања на тржишту рада 
показала да годишње из наше земље оде приближно 35.000 људи. Европски статистички завод 
приказује да Србију месечно напусти више од 4.000 људи, а годишње 51.000, углавном младих. 
Одлази и немедицинско особље 
Немедицинско особље чини 22 одсто запослених од укупног броја људи у здравству. Тренутно 
их је око 23.000, а сем медицинских сестара и лекара, и они све чешће одлазе из земље 
тражећи бољи живот. 
Иако им је у новембру прошле године зарада повећана за осам одсто, како истиче др Зоран 
Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, возачи екипе 
Хитне помоћи сада примају плату која је у висини минималца. 
– Слично је и са осталима. Рецимо, рачуноводствени радници месечно зараде непуне 33.000 
динара, а правници, економисти и инжењери око 61.000 динара, док мајстори имају изузетно 
ниске плате. Уколико би повећање плата било изводљиво сваке године, то би знатно поправило 
положај тих радника – сматра Савић. 
 
 

Ниш има највише лекара, а Нишлије се највише жале 
 
НИШ – Државни секретар у Министарству здравља Ференц Вицко изјавио је у Нишу да тај 
град има највише лекара по глави становника, чак два пута више него Срем, али да се Нишлије 
највише жале на недостатак лекара. Вицко је био један од учесника синоћње дебате „Дипломе 
без граница – ко ће да нас лечи?” заједно са директором Клиничког центра Ниш Зораном 
Радовановићем, доктором Дечје интерне клинике Сашом Живићем, председником Синдиката 
лекара и фармацеута Србије Радетом Панићем и директором Клиничког центра Ниш Зораном 
Радовановићем. 
Према речима Вицка, наша земља има стално око 110.000 запослених у здравству и нема 
велики недостатака лекара и медицинских сестара. 
„Не кажем да је то оптималан број, али је систем навикао у задњих 20, 30 година да ради са 
толиким бројем људи. Званична анализа је показала да смо прошле године имали педесетак, 
шездесетак лекара мање него ранијих година и пар стотинак сестара мање”, изјавио је Вицко. 
Како је казао наша земља нема проблем миграције лекара која би јаче утицала на мањак 
кадрова, али томе доприноси и то што имамо „заиста велики број медицинских факултета”. 
„Здравствени систем нема потребе за толиким бројем лекара, али је сада то испало у неку руку 
добро јер имамо вишак који можемо још увек запослити, јер неће баш свако да оде у 
иностранство”, казао је Вицко, преноси Бета. 
Он је рекао да Министарство здравља нема податак колико медицинских сестара и лекара 
годишње напусти земљу, јер уколико неко жели да оде из земље није дужан никоме да за то 
полаже рачуне. 
„Бројка од 700 лиценци издатих лекарима прошле године не значи да су сви ти људи 
напустили земљу. Неко узме лиценцу па не оде нигде, неко је узме па ради викендом или за 
време годишњих одмора. Доста људи се и врати, јер им напољу не одговара из разноразних 
разлога”, изјавио је Вицко. Према његовим речима, зараде запослених у здравственим 
установама су од 2015. године дуплиране и сада лекар специјалиста има плату од око 100.000 
динара. 
Директор Клиничког центра Ниш Зоран Радовановић казао је на дебати да та здравствена 
установа има довољно лекара и сестара у односу на опрему коју има. 



5 

 

„На неким клиникама имамо вишак лекара, на пример на интернистичким клиникама, али на 
неким клиникама требало би да буде више лекара, попут васкуларних хирурга. Са 
министарством смо се договорили да повећавамо број јер се медицина сваког дана 
модернизује”, изјавио је Радовановић. Према његовим речима, Клинички центар Ниш има 
тренутно 688 лекара и 1.800 медицинских сестара. 
„Од око 700 лекара у целој Србији који су поднели захтев за лиценцу из Ниша има педесетак 
лекара. Има пуно лекара који раде у Нишу и на клиникама у околним земљама, Црној Гори, 
Македонији, Бањалуци. Узму годишњи одмор, раде један месец па се врате. Имају право на то”, 
рекао је Радовановић. 
Лекар Дечје интерне клинике КЦ Ниш Саша Живић истакао је да одговорно тврди да у нишком 
Клиничком центру нема довољно лекара, али да то „од естаблишмента никада нећете чути”. 
„Власт наравно тврди да је све идеално и има механизме да нам то поткрепи, али ствари су 
много другачије. Нема ко да нас лечи. Био сам против тога да млади лекари иду у Немачку, али 
нема другог решења. Клинички центар Србије сад запошљава 17 лекара, а шта да ради 
преосталих 2.983 незапослених. Шта да раде овде без посла, чему да се надају”, нагласио је 
Живић. 
Он је рекао да ће са нишке Клинике за дечје интерне болести ускоро у Словенију отићи једини 
лекар који може ефикасно да збрине пацијента, а у року од три године у пензију ће отићи девет 
лекара. 
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Раде Панић казао је да здравствени систем 
у нашој земљи има мањак од 15 одсто здравствених радника. „Ми имамо на бироу 3.500 лекара 
и 9.000 медицинских сестара. Сви да се запосле таман би било колико нам треба. Прича се о 
хиперпродукцији кадрова, али ваљда је боље да имате већи избор кадрова, него да их немате”, 
изјавио је Панић. 
Он је додао да запошљавање лекара мора да се планира најмање 15 година унапред, а то се не 
ради иако је старосна структура запослених лекара катастрофална. 
„Оно што стоји иза свега јесте велика повика на то да се државни здравствени систем укине, да 
комплетно примарно здравство пређе у приватне руке. Неко смишљено ради на томе да 
пацијентима и лекарима буде „свега преко главе”. Лекари ће у иностранство, али како ће се 
снаћи грађани, питање је”, истакао је Пани 
 

 
 

Око 800 медицинских сестара купило карту у једном смеру: Сме ли 
Национална служба за запошљавање да подстиче одлазак радника у 
иностранство? 
Јелена СКЕНДЕРИЈА 
 
Да ли је могуће зауставити особу у најбољим годинама да не дигне сидро и крене 
трбухом за крухом? 
ГРАНИЦУ Србије без повратне карте месечно, према подацима Европског статистичког завода, 
пређе око 4.000 људи. Само за годину дана заувек нестане град величине Сомбора! 
 
Има ли начина да се ово спречи? Планови постоје, али их је тешко реализовати. Са тим се, 
кажу, сусрећу и многе економски јаче и развијеније државе. Уосталом, људски је тежити бољем 
и лагоднијем животу. Људски је желети бољу будућност за своју децу. Зашто да не? Ако је 
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већина нас у свом одрастању и стасавању добрано осетила све "благодети" ратова и немаштине, 
зашто своје наследнике не бисмо отргли од наших лоших успомена. 
Треба ли иза тога да стоји држава? Или још горе, Национална служба за запошљавање? Њен 
"национални" план изгледа је потпуно другачији него што мислимо да би требало да буде. 
Само за последњих седам година параф на карту у једном правцу ставили су за око 800 
медицинских сестара. Једном, и вероватно заувек. 
Да ли је могуће зауставити особу у најбољим годинама да не дигне сидро и крене трбухом за 
крухом? Уз дежурства и изгарања на послу у нашим болницама заради тек нешто више од 
50.000 динара. 
Пет пута мање него у "обећаној" Немачкој. Како зауставити једног електроинжењера када су му 
услови за усавршавање овде готово једнаки нули? О заради да не говоримо. Можемо ли рећи 
једном занатлији да не крене у свет када је српска дневница неколико пута мања него на 
европским градилиштима? О условима да и не говоримо. 
Одговор је један и једини. Наравно, не. Али, не сме ниједна државна установа да их у томе 
подстиче. Подржава. Наговара. Посредује. И, наравно, да недавна одлука о стопирању 
конкурса за одлазак медицинара у Немачку неће умањити бројку с почетка, али нека бар буде 
пример жеље и добре намере. 
 

Муке бивших радника "Телеоптик жироскопа": Не могу да наплате дуг, 
исплату чекају 15 година 
С. БУЛАТОВИЋ  
 
Фирма је део наменске индустрије, а рачун им је у блокади 
ГРАЂАНИ тешко да могу да избегну плаћање својих обавеза. С друге стране, безброј је 
ситуација у којима до свог новца не могу да дођу и поред извршних пресуда. Баш у таквој се 
налазе бивши радници предузећа "Телеоптик жироскопи". Фирма им је у ранијим деценијама, 
некима током деведесетих година прошлог века, остало дужна плате. Поједини су фирму 
тужили, добили спор, али дуг не могу да наплате већ 15 година. У "Телеоптик жироскопима" 
одговарају да покушавају да нађу решење и дуговања исплате у ратама. 
 
Зависно од случаја до случаја, дуг је настао крајем прошлог века, и првих година овог, а 
извршна решења имају од 2004. године и надаље. Њихов послодавац је део наменске 
индустрије, а рачун му је годинама у блокади. 
- Део су наменске индустрије, од изузетног значаја за државу и у државном власништву - 
објашњава адвокат Драган Величковић, који води случај четири бивша радника. - Моји 
клијенти имају извршне пресуде већ десет до 15 година, али нисмо могли да се наплатимо. 
Фирма има више рачуна. Два су у блокади, а преко два послују. Ми смо могли да се наплатимо 
само да су извршитељи пленили столове у фабрици, а то не вреди. Реч је о заосталим платама, 
скоро по правилу о минималцима. То нису велики износи од 150.000 до 250.000 динара, али са 
затезним каматама су већ већи износи. 
Незванично, фабрика дугује око 130 милиона динара неплаћених зарада за око 120 радника. 
Нису сви тужили фирму. Део је наставио да ради и решавају проблем вансудски. У фабрици 
кажу да су се надали да ће дуг почети да исплаћују још прошле године. Влада Србије током 
протеклих година у ово предузеће уложила 6,8 милиона евра. 
 
 
- То нам улива наду да ћемо бити још успешнији и достићи већи профит - каже директор 
Милан Настић. - Директор сам од 2007. године и од тада редовно исплаћујемо плату. Ми смо 
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данас лидери у развоју нових производа, али је потребна серијска производња да би имали 
већи профит. 
 
ПРИОРИТЕТ САДАШЊИ РАДНИЦИ 
ДИРЕКТОР Милан Настић каже да ће приликом исплате приоритет имати људи који нису 
тужили фирму и који и даље раде. 
- Захваљујући њиховом раду послујемо. Без њих и инвестиција Владе Србије не би опстало 
предузеће - каже Настић. - Не бисмо ни могли да говоримо о измирењу дуга. Разговарамо и са 
представаницима државног капитала око решења, јер блокада рачуна је велико оптерећење за 
наше пословање. Не можемо да дајемо гаранције, а самим тим ни послове. 
 

На скелама и пензионери: Многе фирме се не одричу искусних кадрова 
Е. Б. ТАЛИЈАН  
 
Каква је потражња за радном снагом међу нашим најстаријим суграђанима? Све 
више активних сениора, пре десет година било их је око 60.000, а сада запослено 
више од 250.000. Тржишту недостају занатлије 
ДВОЈИЦА искусних инжењера, један са 78, а други са 85 година ангажовани су преко уговора о 
делу у фирми "Енергопројект - хидроинжењеринг"! Велика предузећа, попут "Мостоградње" и 
"Енергопројекта" не одричу се својих стручњака који раде специфичне послове, иако су они 
увелико у пензији. Слична је ситуација и у другим фирмама које чувају своје инжењере и 
мајсторе, каже Горан Родић из Грађевинске коморе Србије. 
 
Број пензионера који раде последњих година се стално повећава. Пре 10 година активних 
сениора било је око 60.000, а сада их је према незваничним проценама, више од 250.000. 
Многи од њих раде на црно, а све је више и предузетника који по одласку у пензију не гасе 
фирме, већ настављају са радом. 
Ово у разговору за "Новости" истиче Драгољуб Рајић из Мреже за пословну политику 
објашњавајући да је експанзија овакве врсте ангажовања настала обостраном потребом. 
- Пензионери се најчешће одлучују да раде зато што им пензије нису довољне за живот или су 
разлози породични, морају финансијски да помогну деци - каже Рајић. - Са становишта 
послодаваца, њима је све теже да нађу квалитетну радну снагу у различитим областима 
привреде, а и млади су углавном необучени. Зато се често дешава да газде замоле људе који су 
се пензионисали да остану или да повремено долазе, како би надзирали одређене послове или 
обучавали млађе колеге. 
Тај модалитет ангажовања посебно је, како истиче, заступљен у мањим градовима где је 
дефицит радне снаге израженији, због миграција ка већим центрима. Указује и да није добро 
што многи раде на црно, ни за државу, нити за себе. Уколико се повреде на раду, њихови 
трошкови лечења ће бити многи виши, јер нису пријављени. 
Директорка агенције за запошљавање "Партнерс и орка" Љиља Стефановић каже за наш лист 
да преко њихове организације није било много потражње за пензионерима, нити су се сениори 
пријављивали. Прошле године су, додаје, нашли посао само једном домару - хаусмајстору. 
Према њеним сазнањима, углавном се траже возачи и занатлије. Слично наводи и Рајић: 
- Значајан број њих обавља грађевинске послове, а веома често су ангажовани и као возачи. То 
су области у којима је велика несташица кадрова. 
Горан Родић из Грађевинске коморе Србије објашњава да у овом тренутку Србији недостаје 
најмање 30.000 занатлија свих профила да бисмо могли да функционишемо, а има посла за 
100.000 радника. Потврђује да су у тој делатности веома тражени пензионери свих профила, од 
инжењера до занатлија. 
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- Ангажују их много, где год могу, јер је искусне, добре инжењере и мајсторе тешко наћи - 
објашњава Родић. - Старији не могу да раде тешке физичке послове, већ обављају финије 
радове. Зато су изузетно тражени квалитетни керамичари, столари, паркетари, молери, 
машинбравари, електричари... Они воде послове, а имају помоћнике који им доносе материјал. 
Истиче да их углавном упошљавају путем уговора о делу. С друге стране, Саша Торлаковић, 
председник Синдиката радника грађевинарства, тврди да пензионери различитите врсте 
послова у тој делатности раде углавном на црно. 
- Обично то иде тако што предузимач повуче неког пензионера да дође да ради на неком 
објекту, а он поведе још двојицу-тројицу који му помажу - објашњава Торлаковић. - После му се 
плати на руке, на црно и он иде даље, од градилишта до градилишта. 
Додаје да не може да лицитира колико је њих ангажовано на тај начин, али истиче да зна да 
велики број пензионера мајстора сада ради на градилиштима, јер имамо велики недостатак тих 
профила. 
Драгољуб Рајић, такође, сматра да је у грађевинарству један део радника "сигурно ангажован 
на црно". 
- Велики број градилишта је отворен на неким земљиштима где реституција није завршена, не 
зна се још ко је власник - истиче Рајић. - Ако неко у таквим условима жури да изгради објекат, а 
да ни папири нису чисти, како он може да третира запослене. То је увек био проблем у Србији. 
Има различитих примера, а све, како каже, зависи од послодавца, да ли он жели да ради 
савесно, по закону, да пријави људе или хоће да се "провлачи". Наглашава да је зато важно да 
држава све то контролише. 
 
РАДИ 35.000 ПЕНЗИОНЕРА 
ОД 1,7 милиона пензионера у нашој земљи, према званичним подацима Фонда ПИО, легано 
ради око 35.000 њих. То су они који су после одређеног времена поднели формални захтев да 
им се повећа пензија на основу нових година радног стажа које су уплаћивали. 
 
ЗАРАЂУЈУ ВИШЕ ОД МЛАЂИХ 
ДРАГОЉУБ Рајић истиче да су наши сениори са искуством у грађевинским пословима некада 
више плаћени него њихове млађе колеге. 
- Има случајева где пензионери добијају 50 до 70 одсто већи износ од својих млађих колега, 
када су ангажовани на црно - објашњава Рајић. - То је и разлог што пристају да буду тако 
плаћени, а послодавцу је он потребан и у интересу му је да га стимулише да ради. 
 
 

 
 
 

Аустријски произвођач сокова добио субвенцију од 73.000 евра по 
сваком запосленом 
Рауху за 30 радника држава дала 2,2 милиона евра 
Пише: М. Обрадовић 
 
Субвенционисање страних инвестиција предмет је критика већ дуго, малтене од увођења те 
праксе пре више од 10 година, али је у последње време дошло дотле да је чак и Светска банка у 
новој агенди за раст привреде Србије навела да се њихова продуктивност смањује и да треба 
направити нови модел за привлачење инвестиција. 
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Око Нове године држава је одобрила две субвенције, 6,4 милиона евра финској компанији ПКЦ 
вајринг системс за проширење капацитета фабрике за каблове у Смедерева и 2,2 милиона евра 
за проширење фабрике сокова Раух у Коцељеви. 
У првом случају укупна инвестиција износиће 20 милиона евра, а до 2023. компанија треба да 
запосли 1.200 људи. 
У другом случају вредност инвестиције је мало преко 10 милиона евра и инвеститор има 
обавезу да до 2021. године запосли свега 30 људи. 
Ово би могла бити и највећа субвенција по запосленом до сада, јер ће држава платити око 
73.000 евра по запосленом човеку у овом неразвијеном воћарском крају између Ваљева и 
Шапца. 
Обавеза инвеститора, аустријског произвођача сокова који је 2006. купио у приватизацији 
Воћар из Коцељеве је да запосленима у наредне две године исплати 406.431 евра за плате, што 
је просечна месечна плата од 564 евра, мада из уговора није јасно да ли се ради о нето или 
бруто заради. 
Иначе инвеститор има уговорну обавезу да исплаћује зараду најмање 20 одсто већу од 
минималца и да пет година од завршетка инвестиције не смањује укупан број запослених 
испод 248 колико планирају да их имају након инвестиције. 
Држава ће средства исплатити у три транше у наредне три године, а 55 одсто у 2022. години 
након што инвеститор достави доказе о инвестицији и да је запослио 30 радника. 
Да ли је подстицај од 2,2 милиона евра превише за запошљавање 30 људи? Професор на 
Економском факултету у Београду Милорад Филиповић сматра да јесте. 
„Чини ми се да је то ван свих критеријума и стандарда. Нема економске логике за толику 
субвенцију, јер за 2,2 милиона евра држава је могла да направи неку фабрику и запосли 50 до 
100 радника. У Коцељеви је било неколико пропалих фабрика, па су могли да уложе у 
подизање неке од њих. Осим тога, да ли је то заиста потребно када имамо толико домаћих 
произвођача сокова? Иначе нема озбиљнијег напретка и одрживог развоја без максималног 
ангажовања домаће памети и домаћег предузетништва“, оцењује овај стручњак. 
Љубодраг Савић, професор на Економском факултету у Београду, има нешто другачије 
мишљење. Он сматра да се пројекат не оцењује по томе колико је новца дато већ колико ће да 
заради. 
„Уредба о привлачењу инвестиција има два параметра, један је да држава покрива до 25 одсто 
инвестиције у девастираним подручјима и други је субвенција по радном месту, па онда то 
комбинују. Инвестиција у производњу сокова је боља о субвенционисања мотања каблова. 
Треба ценити и утицај инвестиције на развој подручја. Ако је новац само да се запосли тих 30 
људи, а да се воће за сокове увози то је лоше, али ако је држава препоручила да фабрика 
откупљује воће из тог краја, ако то пружи стабилност и извесност воћарима да уложе у засаде и 
ако им дају неку гарантовану цену, онда то не мора бити тако лоша субвенција. Ту инвеститор 
улази у кооперантски однос са људима који гаје воће, а они зависе од града, болести, лоше 
године. Није то баш исто као кад је једини ефекат то што се исплаћује плата запосленима“, 
напомиње Савић. 
Иначе, стране директне инвестиције нису баш на добром гласу зато што немају велики ефекат 
на остатак привреде, а често су обилато субвенционисане од стране државе. 
Филиповић напомиње да су стране инвестиције потребне, али само као иницијална каписла за 
покретање домаће привреде. 
„Али стране директне инвестиције код нас углавном немају ефекте преливања на привреду. 
Оне су као изолована острва у економији. Немају пуно домаћих коопераната и добављача, не 
преносе нека менаџерска и управљачка знања. С друге стране, налазе се на државним јаслама. 
Упитно је да ли ће уопште ти погони остати овде ако неко други понуди боље услове. С друге 
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стране, домаћи инвеститор је везан овде и имовином и породицом, па и традицијом“, истиче 
Филиповић додајући да је за домаће инвестиције потребно функционисање институција, 
ефикасна заштита уговора и приватне својине. 
 
 

 
 

Јануарске пензије увећане од 540 до 7.000 динара 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Јануарске пензије увећане су за 5,4 одсто, што значи да ће пензионери сада примати 
од 540 до 7.000 динара више, пише "Политика". 
Како наводи, јануарским повећањем од 5,4 одсто највише ће добити 30 пензионера чија су 
примање око 132.000 динара, а најмање, од 540 до 810 динара, следује онима са минималном 
пензијом до 15.000 динара. 
Лист објашњава да су војни, пољопривредни и самостални пензионери Фонда ПИО примили 
почетком недеље на шалтерима пошта или преко текућег рачуна прве пензије увећане за 5,4 
одсто. Реч је о првом делу јануарске пензије. 
Како наводи лист, исплата за старосне пензионере и за оне који су отишли у превремену 
старосну пензију, којих је и највише, више од милион, почиње у понедељак, 10. фебруара. Прво 
на кућну адресу и шалтере пошта, а дан касније пензије ће бити уплаћене и на текуће рачуне. 
Свима њима, такође, следују примања већа за 5,4 одсто, а наредно усклађивање биће за годину 
дана. 
Ова корекција, наводи лист, резултат је дуго најављиваног измењеног Закона о ПИО, односно 
усвојене швајцарске формуле, по којој се пензије, после четири године паузе, усклађују 50 
одсто с растом инфлације и 50 одсто с растом зарада. 
Прерачунато, објашњава "Политика", од понедељка ће старосни пензионери, у зависности од 
тога колика им је пензија, с овим повећањем добити 540 до 2.200 динара више, ако се не 
рачунају највише пезније, које иду до 134.000 динара. 
Најмање ће припасти онима који примају до 10.000 динара и којих је 106.490, док ће 
пензионери с примањима од 10.000 до 15.000 динара, ако све остане овако, целе године 
примати од 540 до 810 динара. 
Пензионери који су до сада примали између 15.000 и 20.000 динара добиће повећање од 800 
до 1.000 динара. 
Онима с просечном пензијом од 20.000 до 25.000 динара следује повећање од 1.000 до 1.350 
динара, док ће пензије које иду од 35.000 до 40.000, које прима 119.116 пензионера, бити 
увећане за 1.900 до 2.200 динара. 
Истовремено ће за 30 пензионера, који месечно примају највећу пензију од 135.065 динара, 
повећање бити и највеће, око 7.000 динара, објашњава "Политика". 
 

За приватизацију још 83 предузећа - 67 на чекању 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: На приватизацију у Србији тренутно чека 83 предузећа од чега за њих 67 не може да 
буде објављен јавни позив, рекао је данас државни секретар у Министарству привреде Драган 
Б. Гргуревић и додао да ће држава кренути у затварање рудника Ресавица, а о чему ће бити 
објављен програм. 
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У још седам предузећа у току је, како је Гргуревић рекао на седници скупштинског Одбора за 
привреду, Унапред припремљени план реорганизације. 
Подносећи квартални извештај о раду Министарства, навео је да постоји 40-так активних 
пројеката за унапређење локалне инфраструктуре у које је уложено 158 милиона динара. 
"У овом периоду објекти из седам пројеката дати су локалним самоуправама на коришћење", 
рекао је он. 
У надлежности Министарства је и 19 активних пројеката за подршку и развој пословне 
инфраструке у које је укупно уложено око 111 милиона динара. 
"Завршено их је осам и предати су јединицама локалне самоуправе на коришћење", рекао је он. 
Народним посланицима, члановима Одбора, он је рекао да је ресорно министарство утврдило 
елементе за израду годишњег програма пословања јавних предузећа за трогодишњи период од 
2020. до 2022. године. 
"Настављене су активности у циљу даље професионализације корпоративног управљања у 
јавним предузећима а од великог значаја је иницијатива министарства да се развије 
информациона платформа за ефикаснији надзор и анализу пословања јавних предузећа", 
рекао је он. 
У Министарству привреде постоји 155 инвестиционих пројеката, што активних што у фази 
мониторинга, додао је Гргуревић. 
"У четвртом кварталу 2019. године било је 12 нових уговора у укупној вредности од 440 
милиона евра, а из средстава подстицаја било је око 63 милиона евра", рекао је он и додао да је 
значај ових уговора што је њима предвиђено отварање 5.275 нових радних места. 
Активности Министарства на изради Стратегије индустријске политике за период 2021. до 
2030. године од посебног су значаја, рекао је он и додао да су те активности представљене и 
Европској комисији. 
До 3. јануара била је јавна расправа, сада се прикупљају анализе и предлози, пред формирање 
финалног текста, рекао је он. 
Скупштински Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику без 
расправе прихватио је данас квартални извештај о раду министарства и две месечне 
информације о стању у приватизацији 
 

 
 

Стручњаци: На ивици сиромаштва живи око 1,8 милиона људи, 
потребна стратегија 
 
 
АУТОР: 
Вања Ђурић 
 
Мере штедње које је Влада Србије почела да уводи од 2012. године угрозиле су нека 
од основних социјалних и економских права грађана, један је од закључака 
Иницијативе А 11. Извештај ове Иницијативе указује и на то да се у Србији води 
недовољно ефикасна борба против сиромаштва, људи из маргинализованих група 
тешко долазе до здравствене заштите, док више од 70 одсто домаћинстава у Србији 
има проблеме с плаћањем трошкова становања. 

http://rs.n1info.com/journalist946/Vanja-Djuric
http://rs.n1info.com/journalist946/Vanja-Djuric
http://rs.n1info.com/journalist946/Vanja-Djuric
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Поред неких људи већина вас, вероватно, пролази свакодневно. Некада, вероватно, помислите 
да су сами криви за то што и на минус десет и на плус 30 просе, продају своје успомене или оно 
што су нашли у контејнеру. Њих је углавном губитак боље плаћеног посла, болест или сплет 
друштвено политичких околности ту довео. 
Тако је и са овим пензионером. На рачун му стиже 26 хиљада динара. Нешто даје за кредит, 
нешто за комуналије, па њему не остане скоро ништа. Оперисао је срце, више од хиљаду динара 
даје на лекове и све што жели да избегне сада је казна за уличну продају. Зато не жели да му се 
види лице. 
"Приморан сам да излазим овде да зарадим који динар, баба ми нигде не ради и она је на 
дијализу од бубрега. Додатно плаћам за моје лекове, а за њу да бог сачува", каже овај 
пензионер. 
Нешто даље од њега, своју тезгу има и Катица Демировић, којој је улична продаја једини извор 
прихода. Врло често, део њеног радног дана чини бежање од комуналне полиције. 
"Ми немамо никаква права, ево овако читав дан ми се гањамо са комуналном полицијом, да би 
школовали нашу децу и да зарадимо парче леба. И нама није лако тако да комунална нас јури, 
а ми да бегамо и свакодневно ми потресе добијамо", казала је Катица. 
Овај пут, вероватно због наше камере, она и њене колегинице избегле су казну. Обично то није 
случај, па месечно за то мора да плати и по три казне од 15 хиљада динара. 
"Битно да не идем да крадем, поштено радим, навикла сам. Боље да ме јури комунална, него 
полиција да ми дође и затвори ме у затвор да идем", додала је. 
Уверава да казну увек отплати, јер може на рате. 
"Нон стоп нас јури инспекција, комунална долазе овде, узимају нам робе...Позајмимо паре од 
неког другог и радимо и враћамо и плаћамо казне", прича Демировић. 
Ово двоје људи некада зараде 300, некада хиљаду, а некада ни динар. Себи могу да приуште 
само пуко преживљавање. 
Истраживања из 2018. године показују да тако у Србији живи око милион и 800 хиљада људи, 
истичу из Иницијативе за економска и социјална права А 11. 
Наводе да Србија нема свеобухватну стратегију за борбу против сиромаштва, да се доносе само 
парцијална решења која онда дају и такав резултат, попут Уредбе Владе Србије из 2014. године 
по којој корисници новчане помоћи морају да обављају друштвено користан рад. 
"Поменута Уредба о мерама социјалног укључивања корисника новчане социјалне помоћи није 
донела ништа друго осим тога да је један одређени број људи искључила из система социјалне 
заштите, а оне друге, који су остали у њему, натерала да бесплатно одрађују своју социјалну 
помоћ зато што је сада прихваћена теза да су уствари људи који су корисници социјалне 
помоћи нека врста друштвених паразита који живе на нашој грбачи", каже Данило Чурчић, 
координатор А11 иницијативе за економска и социјална права. 
Ни остале мере државе против сиромаштва у Србији нису дале добру, системску подлогу за то 
да се оно искорени, додаје Ћурчић. 
Подсећа и да по истеку Стратегије за смањење сиромаштва - нова није донета. 
Међутим, да би се промена у погледу степена сиромаштва једног друштва десила, Ћурчић каже 
да је пре свега потребна промена схватања обавеза државе према њеним грађанкама и 
грађанима. 
 
 


