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Амбасадор Немачке у Србији за Данас 
 

Шиб: Одлив мозгова не може се зауставити преко ноћи 
 
Не недостају ми, морам да признам, Лондон и Њујорк. У Београду се осећам одлично. 
Овде сам годину и по дана. Кад сам први пут дошао, био сам позитивно изненађен због многих 
веза између наших земаља у свим могућим областима, не само у области политике, економије и 
културе, већ и због међуљудских односа. У Немачкој живи 400.000 грађана српског порекла – 
каже у разговору за Данас амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб. 
Шиб, који је током дипломатске каријере био ангажован у представништву Немачке при УН у 
Њујорку, представништву Немачке при ЕУ у Бриселу као и у амбасади у Уједињеном 
Краљевству, каже да га је изненадило и то што „заправо не знамо пуно једни о другима“: 
– Перцепција Србије у Немачкој је још увек под утиском догађаја из деведесетих година 
прошлог века. Верујем и да у Србији још постоји другачија перцепција о животу у Немачкој. 
Као амбасадор сам решио да то мењам, да се додатно оснажи међуљудска размена и продубе 
контакти. 
* Зашто је таква перцепција – с једне стране деведесете, с друге лепе речи немачких 
званичника о власти у Србији? 
– Мање мислим на политику и званичнике, више на јавност и људе у Немачкој. Репутација и 
имиџ Србије у немачкој јавности је још под утиском деведесетих. Чини нам се да недостаје 
неколико година у тој перцепцији. Не живимо више у деведесетим, много тога се десило у 
међувремену, али у Немачкој то не иде у корак. Због тога савремена Србија треба снажније да 
се представи, да буде присутнија у Немачкој, не само преко званичних представника, већ преко 
уметника, представника цивилног друштва, новинара… 
* Да ли ће од добрих односа Србије и Немачке највише разлога за задовољство, са српске 
стране, имати људи који ће добити прилику да оду у Немачку на основу Закона о досељавању 
стручне радне снаге који ступа на снагу 1. марта? С тим у вези, да ли је депопулација каква се, 
уосталом, дешава и у другим земљама региона укључујући државе чланице ЕУ, неминовност? 
– Немачкој треба квалификована радна снага. Циљ овог закона јесте да олакша усељавање у 
Немачку страних држављана са дипломом о завршеном стручном образовању. Закон се односи 
на људе из свих земаља света. За регион Западног Балкана, дакле и за Србију, већ постоји 
регулатива којом се и држављанима тих земаља, а који немају диплому о стручном образовању, 
омогућава да се запосле у Немачкој. Према томе, што се тиче Србије, не очекујемо велике 
промене након што Закон ступи на снагу. Односно, не рачунамо са знатним повећањем броја 
оних који желе да раде у Немачкој. 
* У Србији се, међутим, стиче утисак да ће због сиромаштва и бесперспективности све више 
људи одлазити, не само у Немачку. 
– Нема сумње да је то огроман изазов. Међутим, чињеница јесте да се тзв. одлив мозгова не 
може зауставити преко ноћи. По мом уверењу, влада је препознала да се грађанима мора 
отворити перспектива – а ту се свакако не ради само о економским импулсима, већ о укупној 
перспективи у будућности. То је велики задатак за политику и изазов за политичке 
званичнике. У то спада отварање радних места, инвестирање у образовни систем и стварање 
места за стручно образовање, олакшавање оснивања нових привредних објеката, пружање 
подршке за мала и средња предузећа и стартапове, дигитализација, али и стварање повољног 
друштвеног окружења… Ми ћемо то свим снагама подржати – охрабрујемо пре свега немачке 
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компаније да инвестирају овде, али подршка је и развојна помоћ преко организација ГиЗ и 
КЕW које помажу отварање радних места и запошљавање младих. У овом контексту је веома 
важна европска перспектива коју ова земља има и која људима даје разлог остану овде. 
* Како видите ситуацију у региону: у вези с протестима у Црној Гори и политичким трзавицама 
у БиХ Србија истиче своју улогу стабилизујућег фактора, али бива и прозивана, па и са 
званичних места, да ради управо супротно. 
– Сматрамо да Србија као највећа земља у региону има посебну одговорност за стабилност. 
Забрињавају тензије у односима са Црном Гором и сецесионистичке изјаве које стижу из БиХ 
везане за Републику Српску. Можемо само изнова да апелујемо на одговорне да уђу у дијалог и 
да мирним путем реше проблеме. Све земље на Западном Балкану имају европску перспективу, 
што значи да могу постати чланице ЕУ уколико испуне услове. Регионална сарадња је део 
процеса приступања ЕУ. При том пре свега мислим на Берлински процес. Тензије и размирице 
скрећу фокус са спровођења важних реформи које су опет пресудне за процес европских 
интеграција. Зато је важна сарадња, као и помирење, у региону који је још увек трусно тло са 
тешком историјом – и зато постоје формати, као што је Берлински процес, којим се унапређује 
регионална сарадња. 
* Српски званичници су на индиректан начин сугерисали да је Немачка „велика сила“ која је 
предложила Приштини да Србији уведе царине од 100 одсто. О Немачкој као подстрекачу је 
писала и штампа у Србији. Ваш коментар? 
– Морам сасвим недвосмислено рећи да то поричем. Немачка је од почетка тражила и надаље 
тражи, и то са највишег нивоа, да се те таксе укину. Оне су у супротности са препорукама 
ЦЕФТА и спречавају дијалог Србије и Косова. Са немачке тачке гледишта је одлучујуће да се 
поново покрене дијалог о нормализацији – услов за то је укидање такси што пре. Према томе, 
сматрам да је најновија Куртијева најава на ту тему, у начелу, позитиван први сигнал који иде у 
добром правцу. Обе стране треба да се суздрже од свега што провоцира. Зато смо увек 
наглашавали да од Србије очекујемо окончање тзв. кампање лобирања за повлачење признања. 
Само на тај начин може се обновити дијалог у којем Европска унија треба да буде на месту 
возача. Највероватније у марту биће именован специјални изасланик ЕУ. Његов задатак ће 
бити да максимално пружа подршку дијалогу између Србије и Косова који треба да доведе до 
свеобухватног правно обавезујућег споразума који ће обема земљама омогућити приступање 
Европској унији. Поздрављамо све што може помоћи да се припреми терен за обнову дијалога, 
дакле и најновије активности САД. На крају крајева, ради се о томе да се постигне конкретан 
напредак за грађане. Основ за то су економске иницијативе. Поводом изјава у медијима шта 
све Немачка тражи: тражи најпре укидање такси, а потом обнову дијалога који ће довести до 
правно обавезујућег споразума. 
* Шта ће бити приоритети немачког председавања ЕУ? Да ли би нова методологија проширења 
могла да препречи пут Србије ка чланству – или да га Србија сама себи препречи – с обзиром 
на предлоге да нема приступања без слободе медија и независних институција у земљи која 
тежи чланству? 
– Мото немачког председништва у другој половини године биће снажна, суверена и солидарна 
Европа. Као што је познато, тренутно председава Хрватска. Очекујемо велики напредак за 
регион са самита ЕУ који ће се одржати у Загребу. Немачка ће у дато време објавити свој 
програм. ЕУ се суочава са бројним изазовима. Желимо, поред осталог, да глас Европе на 
међународном нивоу буде снажнији и да Европска унија притом говори једним гласом. Један 
од кључних пројеката током немачког председавања у том смислу биће самит Кине и ЕУ. Тема 
проширења ће такође бити важна. Веома се надамо отварању приступних преговора са 
Северном Македонијом и Албанијом колико у марту, као и томе да ће то питање бити решено 
још пре преузимања немачког председавања. 
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Реакције на предлог нове методологије међу земљама чланицама су, у начелу, биле позитивне. 
Верујемо да ће нова методологија побољшати политичко управљање процесом проширења. 
Врло ценимо и то што се и новом методологијом владавина права ставља у фокус. Дакле, 
реформе у тој области, а ту се има на уму: независност судства, слобода медија и борба против 
корупције, одлучујуће су за укупну брзину приступних преговора земље у процесу 
придруживања Европској унији. На крају, за ово није толико важна методологија. Србија сама 
одлучује хоће ли наставити са старом методологијом или ће прихватити нову. 
Десни екстремизам није потцењен 
* Да ли недавни напади у Хануу у којима је убијено девет особа говоре да је проблем десног 
екстремизма у Немачкој потцењен? 
– Не могу рећи да је потцењен – цитирао бих немачког министра унутрашњих послова и 
немачку министарку правде који су заједно изјавили да је десни екстремизам тренутно највећа 
претња са којом се Немачка мора суочити. Дакле, изузетно смо забринути и проблем се узима 
изузетно озбиљно, а то доказује и то што је 19. фебруара усвојен свеобухватан закон који 
одређује мере за борбу против десног екстремизма и злочина из мржње. Против мржње која се 
шири преко интернета се морамо борити свим средствима правне државе, како је казала и 
савезна канцеларка. 
Дорћол и Црњански 
Амбасадор Шиб каже да га радује што све више немачких туриста, посебно младих, посећује 
Београд, који описује као живахан град. 
– Често смо за викенд на Дорћолу и видим да има све више нових занимљивих зграда, кафића 
и ресторана. Утисак је да је Београд дословно вишеслојан град. Треба доста времена да се ти 
слојеви открију. Такође откривам српску књижевност, југословенске класике, не само Андрића, 
већ и Милоша Црњанског. Недавно сам купио „Итаку“ и „Дневник о Чарнојевићу“ на 
немачком. Нажалост, имам премало времена да читам, али такође су ми занимљиви савремени 
писци Драган Великић и Давид Албахари, који су превођени на немачки. 
На крају 2019. стопа запослености 49,7 одсто, а незапослености 9,7 одсто 
У Србији је у четвртом кварталу прошле године било 2.938.200 запослених, а незапослених 
314.100, тако да је стопа запослености износила 49,7 одсто, а незапослености 9,7 одсто, 
саопштио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 
У Анкети о радној снази за последњи квартал прошле године, наводи се да је раст стопе 
запослености у поређењу са истим кварталом 2018, био уједначен у свим регионима Србије, 
при чему је, како је наведено, био доминантнији код старијих од 45 година, као и код оних са 
средњим степеном образовања. 
Формална запосленост повећана је за 111.500 особа, од чега је 97.400 у непољопривредним 
делатностима, док је нефорнмална запосленост у том периоду била већа за 9.400 људи, пре 
свега у пољопривреди. 
Највећи раст запослености забележен је у сектору Прерадјивачка индустрија, где је у четвртом 
кварталу 2019. радило 34.500 људи више него годину пре, као и у сектору Грађевинарство, где 
је забележен праст броја запослених од 14.800. 
У четвртом кварталу прошле године стопа дугорочне незапослености износила је 5,8 процената 
и била је мања за 1,5 процентних поена него у истом периоду 2018. 
Из РЗС-а су навели да је у наведеном периоду раст запослености младих од 15 до 24 године био 
нешто умеренији у односу на укупну популацију, па је стопа запослености младих порасла за 
1,7 процентних поена у односу на четврти квартал 2018. достижући ниво од 22,4 одсто. 
Стопа незапослености младих била је мања за 2,8 процентних поена и износила је 29,1 
процената. 
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Удео младих, узраста од 15 до 24 године, који нити раде, нити су у процесу образовања, у 
укупној популацији младих износио је 15,9 одсто, што је за 1,8 процентних поена мање него у 
истом кварталу претходне године. 
У саопшењу је наведено и да је проценат младих између 18 и 24 године, који су у најбољем 
случају завршили основну школу и нису наставили даље школовање (у последње четири 
седмице нису били на школовању или обуци) смањен у односу на исти период 2018. године и 
износио је 6,9 процената. 
Анкета о радној снази у четвртом кварталу 2019. године спроведена на узорку од 15.651 
домаћинства, од чега је анкетирано 11.55 домаћинстава, односно 26.635 градјана, старости 15 и 
више година. 
 

Индустријска производња у Србији у јануару већа за 6,3 одсто него у 
јануару 2019. 
 
Индустријска производња у Србији у јануару 2020. године већа је за 6,3 одсто него у јануару 
прошле године, док је у односу на просек 2019. године била мања за 6,5 процената, саопштио је 
данас Републички завод за статистику (РЗС). 
Посматрано по секторима, у јануару ове године, у односу на исти месец 2019. године, забележен 
је раст у сектору рударства од 12,2 одсто, у сектору прерадјивачке индустрије од 7,2 одсто и у 
сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом од 0,7 процената. 
Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у поређењу на јануар претходне 
године, показују да је дошло до раста у производњи: трајних производа за широку потрошњу за 
22 одсто, интермедијарних производа, осим енергије, за 11,9 одсто, капиталних производа за 
10,9, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,1 и енергије за 0,3 процента. 
Обим индустријске производње у јануару 2020. године, у односу на јануар 2019. године, бележи 
раст код 23 области, које учествују у структури индустријске производње са 86 одсто, као и пад 
код шест области, које учествују у структури индустријске производње са 14 процената. 
Према подацима РЗС, највећи утицај на раст индустријске производње у јануару ове, у 
поредјењу са јануаром 2019. године, имале су производња прехрамбених производа, 
производња производа од неметалних минерала, производња електричне опреме, 
експлоатација руда метала и производња металних производа, осим машина. 
 
Између просечне зараде на Врачару и оне у Сврљигу - стане цео републички просек 

Поједине београдске општине по платама одавно ушле у ЕУ 
 
Становници београдске општине Врачар у децембру су зарадили у просеку више од 100.000 
динара, док је просек плата оних који живе на овој општини посматрајући целу годину био 
нешто већи од 91.000 динара. 
Уз Врачар на још 11 београдских општина се током 2019. зарађивало више од републичког 
просека од 54.919 динара. О томе колико просек плата „вуче“ престоница довољно говори и 
податак да је у свега још девет општина у целој Србији просек прошлогодишње зараде био 
изнад републичког просека и то у Бору, нишкој Медијани, Костолцу, Мајданпеку, Новом Саду, 
Вршцу, Лајковцу, Пожаревцу, Лучанима. 
Новобеограђани су у просеку прошле године зарађивали 87.141 динар, на Старом граду 300 
динара мање. Најсиромашнија београдска општина у 2019. била је Сопот са просеком од 45.772 
динара, што је опет у рангу добре већине општина у држави. 



7 

 

Упркос томе што је у готово свакој општини забележен скок зарада, разлика између зарада у 
Београду и оних са најнижим просеком у Републици је велика, у случају Врачара и Сврљига је 
то цео републички просек. 
Док су Врачарци просечно месечно зарађивали 770 евра, у Сврљигу је плата била тек 36.359 
динара или нешто више од 300 евра. Зараде мање од 40.000 динара имали су и у Врањској 
Бањи (38.709), Власотинцу (37.824 динара), Гаџином Хану (37.734), Бојнику, Варварину, 
Крупњу, Власотинцу и Ражњу. 
Огромну разлику у платама у Србији, конкретно на појединим београдским општинама у 
односу на остатак Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије објашњава односом 
зарада у привреди и ван ње. 
„На Врачару, Старом граду нема никакве производње, на општинама где су зараде највеће 
углавном су смештене финансијске институције, представништва страних фирми. Што је мање 
индустрије то је већа зарада“, каже Атанацковић за Данас. 
Чињеница је, како каже, да ИТ сектор одскаче у платама и подсећа да привреда свуда зависи од 
стране конкуренције тако да се и овде плате усклађују са онима у иностранству нарочито када 
се ради о дефицитарним занимањима. 
„Очигледно је да су ове београдске општине стециште великог броја младих људи који раде 
уносне послове и то оне који се извозе. У супротном, да се ради о производу који треба да се 
прода у Србији тешко да би могла да се постигне толика цена“, истиче наш саговорник. 
Атанацковић поздравља свако повећање плата и напомиње да привредници воле кад су плате 
веће јер је тада и промет већи и раст бољи. „Нисмо, међутим, за то да плате расту преко онога 
привредног раста. Дај Боже да следеће године уместо 500 евра плате буду 600 евра, али онда за 
толико мора да расте и цела привреда“, каже Небојша Атанацковић. 
Гледано по секторима најплаћенији су били они у сектору комуникација и информисања са 
просечним платама од 97.328 динара, одмах иза је финансијски сектор са нешто више од 
97.000 динара просечне зараде у 2019. Најмање просечне зараде прошле године забележене су 
у сектору услуга смештаја и хране 34.372 динара, док је у трговини просек био нешто изнад 
46.000 динара. 
Најплаћенији су били радници у ваздушном саобраћају, којима је зарада у просеку била тек 
мало мања од 177.000 динара, у сектору рачунарског програмирања зарађивало се више од 
127.000 динара месечно у просеку, док су најмање зарађивали они који се баве рибарством, 
услугама припремања и послуживања хране и пића, и другим услужним делатностима, где су 
зараде у просеку биле између 31.000 и 39.000 динара. 
 

Фискални савет: Исељавање из Србије неће се зауставити ни при расту 
БДП од четири одсто 
 
Исељавање становништва из Србије, чак и уз релативно високу стопу раста бруто домаћег 
производа (БДП) од око четири одсто, вероватно ће се повећавати уколико Влада Србије не 
предузме ефикасне мере које ће то спречити“, навео је Фискални савет у детаљној анализи 
„Миграције са Истока на запад Европе: Да ли Србија може да одоли налетима ветра“? 
Анализа показује да би Србију у наредних пет година (2021-2025) могло годишње да напушта 
од 1,2 одсто до 1,3 одсто становништва радног узраста, а сада је емиграција око један одсто. 
Ова процена лако би се, како се наводи, могла показати и као конзервативна, јер се у многим 
земљама ЕУ најављује убрзана либерализација запошљавања стручне радне снаге из земаља 
ван Уније. 
„Растући тренд емиграција из Србије могуће је у наредних пет година зауставити и 
преокренути, али ће за то бити потребно да се успешно спроведу свеобухватне реформе које 
Влада годинама не успева, практично ни да покрене“, навео је Фискални савет. 
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Јачање институција, сузбијање корупције, побољшање владавине права уз побољшање 
квалитета јавних услуга (реформе здравства, школства и друго) могли би да зауставе даљи 
пораст емиграција, односно да их смање током наредних пет година за 10 одсто до 15 одсто у 
односу на њихов садашњи ниво. 
„Емпиријски није утемељено очекивање да ће брже повећање зарада у Србији знатно умањити, 
или чак решити проблем емиграција“, навео је Фискални савет. 
Истиче се да чак ни хипотетичко повећање просечне плате на 900 евра до краја 2025. године не 
би могло да спречи даље повећање емиграција из Србије у наредним годинама, већ само благо 
да ублажи тренд њиховог будућег раста. 
Овај резултат, како се наводи, не би требало да представља толико изненађење јер ни земље 
које су већ имале сличан раст зарада у прошлости, као Румунија, нису решиле проблем 
исељавања становништва, него је тај проблем постао још већи. 
Огромне емиграције младог и образованог становништва у развијене земље Западне Европе 
представљаће у наредној деценији можда и највећи економски и фискални проблем већине 
земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ) укључујући и Србију, оценио је Фискални савет. 
Миграције из ЦИЕ у Западну Европу снажно расту са годинама иако је у претходним 
деценијама дошло до осетног побољшања животног стандарда у ЦИЕ. 
Просечан БДП по становнику у ЦИЕ био је у 2000. години на нивоу од тек 38 одсто оног у 
земљама Западне Европе, али тада су емиграције биле три пута мање у односу на 2017. годину 
када је БДП по становнику достигао 60 одсто Западне Европе, указао је Фискални савет. 
 
 

 

Програмери у децембру догурали до плате од 140.000 динара 
     

НОВИ САД: На основу података Републичког завода за статистику просечна републичка зарада 

у децембру прошле године била је 59.772 динара. 

Тај просечан износ зараде запослених у неким делатностима вишеструко су надмашиле, а 

истовремено су у неким другим делатностима зараде биле далеко мање од републичког 

просека, чак и више од 26.000 динара. Од 19 делатности, за које РСЗ објављује податке о 

просечној нето заради, лањског децембра у десет је просечна зарада била изнад републичке, 

док је у преосталих девет делатности она била мања од просека на нивоу државе. Када се 

просечне зараде у децембру посматрају кроз призму медијалне зараде, која је тог месеца била 

44.530 динара, у две делатности запосленима су исплаћене зараде испод медијалне. 

Последњег месеца прошле године у три делатности просечна зарада у прескочила је износ од 

100.000 динара. У лањском децембру највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности 

информисања и комуникације - 105.482 динара, коверта запослених у финансијским 

делатностима и делатности осигурања била је 101.515 динара, а у делатности рударства 

децембарска просечна зарада била је 100.358 динара. У делатности снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром зараде су биле мешто мало ниже, а у коверте се сместило 98.190 

динара. С друге стране, у неколико делатности просечне зараде биле су мање од 50.000 динара. 

Најмање просечне нето зараде исплаћене су у  делатности услуге смештаја и исхране - 36.731 

динара, а ова делатност уједно је и једина у којој су просечне зараде у децембру биле мање од 
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40.000 динара. Тог месеца зараде запослених у осталим  услужним делатностима биле су 

44.242 динара, делатности уметност, забава и рекреација - 49.280 динара, а у делатности 

снабдевање водом и управљање отпадним водама - 49.772 динара. Нешто мало више од 50.000 

динара била је просечна децембарска зарада у делатности пољопривреда, шумарство и 

рибарство - 50.077 динара, у делатности трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила у коверте је стало 51.250 динара, а административне и помоћне услужне делатности 

51.887 динара. 

 

Мање од мањег 

Запослени у неколико области у децембру су зарадили мање од 40.000 динара, што је за око 

4.000 мање од медијалне плате тог месеца. Најтања коверта стигла је у џепове запослених у 

области припреме и послуживања хране и пића – 33.285 динара, па је њихова децембарска 

зарада око 11.000 динара мања од медијалне зараде тог месеца, до просечне зараде у 

републици фалило је око 26.487 динара, а њихова зарада је више него пет пута мања од 

највише зараде исплаћене за децембар прошле године. Мање од 40.000 динара зарадили су и 

радници у производњи одевних предмета - 37.863 динара, а на ивици тог износа су зараде 

запослених у области рибарство и аквакултура - 40.893 динара, трговини на мало, осим 

трговине моторних возила - 40.575 динара... 

 

Последњег месеца прошле године просечну зараду вишу од 100.000 динара зарадили су 

запослени у девет области. Највишу просечну зараду, као и претходних месеци, зарадили су 

запослени у ваздушном саобаћају -182.899  динара. На другом месту по висини зараде у 

децембру били су запослени у рачунском програмирању - 140.104 динара, док су они који раде 

у области услужне делатности у рударству тог месеца зарадили 134.281 динар. У области  

кинематографска, телевизијска и музичка продукција прошлогодишња децембраска плата 

била је 129.881 динара, области научно истраживање и развој тог месеца зарада је била 117.827 

динара, области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова -114.289 динара 

док су запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса у новембру зарадили - 113.226 

динара. Више од 100.000 динара зарадили су и запослени  у области  експолоатације угља - 

109.999 динара,  а последње место међу онима који су у децембру имали просечну зараду вишу 

од 100.000 динара заузеле су плате запослених у производњи дуванских производа - 104.138 

динара.  

Д. Млађеновић 

Почиње примена Закона о агенцијском запосљавању 
Извор: Танјуг 
     

БЕОГРАД: Примена Закона о агенцијском запошљавању почиње данас, а надлежни указују да 

осим што су њиме прописани услови за рад агенција, циљ овог прописа је и да радници 

ангажовани на овај начцин имају једнаке услове и права из радног односа као и запослени код 

послодавца корисника. 
 

Државна секретарка у Министарству рада Бојана Станић каже за ТаЊуг да ова област до сада 

није била уређена ниједним прописом те су радници радили преко омладинских организација 
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и били ангажовани на привременим и повременим пословима и тако нису имали право на 

многе принадлежности из радног односа која важе за оне који раде на одређено и неодређено 

време (накнаду услед спречености за рад боловаје, право на годишњи одмор...) . 

Овим законом, који је усвојен у децембру прошле године, утврђују се услови за рад агенција за 

привремено запошљавање које основане као привредна друштава или предузетници 

запошљавају раднике у циљу њиховог уступања послодавцу кориснику, објашњава Станићева. 

Такође, законом се утврђују једнака права из рада и по основу рада уступљених запослених и 

запослених непосредно код послодавца корисника (у погледу зараде, услова рада, радног 

времена, приступа објектима за исхрану и децу…), ограничава рад на одређено време преко 

агенција за привремено запошљавање и спречавају ситуације да једно лице годинама ради код 

истог послодавца преко различитих агенција. 

Уступљени запослени за време привременог обављања послова код послодавца корисника 

имаће право на једнаке услове рада као и упоредни запослени код послодавца корисника, каже 

Станићева. 

Једнаки услови рада односе се на трајање и распоред радног времена, прековремени рад, 

ноћни рад, одмор у току рада, дневни, недељни одмор и годишњи одмор, одсуство уз накнаду 

зараде у складу са законом, колективним уговором, односно правилником о раду који се 

примењује код послодавца корисника. 

Такође, једнаки услови предвиђени су и што се тиче елемената за обрачун и исплату зараде, 

накнаде зараде и накнаде трошкова, безбедност и здравље на раду, заштиту трудница и мајки 

дојиља, заштиту омладине и забрану дискриминације ... 

Тек након добијања дозволе ресорног министарства привредни субјекти могу регистровати 

шифру делатности 78.20 и 78.30 у Агенцији за привредне регистре као претежну делатност. 

"Ако до 1. марта не добију дозволу, обавезни су да поднесу захтев за испис односно промену 

претежне делатности у Агенцији за привредне регистре јер ће у суротном сносити санкције", 

рекла је Станић. 

Уколико не поступе у складу са законом и раде а да за то немају дозволу, казне се крећу од 

800.000 до 1,5 милион динара. 

Иначе, укупан број уступљених запослених у радном односу на одређено време код послодавца 

корисника не може да буде већи од 10 одсто од укупног броја запослених код послодавца 

корисника на дан закључења уговора о уступању запослених, односно на дан измене тог 

уговора којима се мења број уступљених запослених. 

Послодавац корисник који има мање од 50 запослених на дан закључења уговора о уступању 

запослених, може да ангажује једног уступљеног запосленог ако има од два до девет 

запослених, два уступљена запослена ако има од 10 до 19 запослених, три уступљена радника 

ако има од 20 до 29 запослених. 

Ако има 30 до 39 запослених, може да ангажује четири уступљена запослена, и уступи пет 

запослених ако има од 40 до 49 запослених. 

У прописана ограничења не рачунају се уступљени запослени код послодавца корисника који 

имају са Агенцијом закључен уговор о раду на неодређено време, без обзира на који период су 

уступљени послодавцу кориснику. 

Уступљени запослени су овим законом у потпуности изједначени са запосленима које 

послодавац корисник непосредно запошљава у погледу основних услова рада (зарада, накнада 

зараде, радно време, одмори, одсуства и друго), истакла је саговорница ТаЊуга Бојана Станић. 
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Влаховић: Индустрија 4.0-шанса за раст, Србија да је искористи 
Извор: Танјуг 
     

КОПАОНИК: Индустрија 4.0 пружа велику шансу за скоковити раст малих и недовољно 

развијених земаља, и Србија ту шансу мора да искористи, изјавио је председник Савеза 

економиста Србије Александар Влаховић. 
 

Влаховић је, уочи данашњег званичног отварања 27. Копаоник бизнис форума, рекао да је 

имајући у виду да је у претходним годинама тешко стечена макроекономска стабилност и 

достигнуте стопе раста недовољне за бржу конвергенцију са развијеним земљама ЕУ, па и 

централне и источне Европе - Србији потребан развој система образовања, паметна 

специјализација, развој креативне економије. 

Истиче да је неопходно одржати потребну макроекономску стабилност, како фискалну тако и 

монетарну. 

Он је навео да је зато централна тема овогодишњег КБФ "Индустрија 4.0 И повезане теме" и да 

тај скуп сваке године представља својеврстан пресек догађаја не само у Србији већ и у целом 

Западном Балкану, у погледу економског развоја, тога шта је урађено у реформској агенди 

претходне године и осталог. 

Очекујем да и ове године на форуму о тим питањима говоримо, рекао је Влаховић. 

Упитан о ситуацији изазваној епидемијом коронавируса, он је казао да је важно да у Србији 

није регистрован и да су као организатори следили препоруке надлежних органа. 

Како каже, да је ресорно министарство, на пример, донело одлуку о томе да се овакви скупови 

забране, организатори КБФ би то испоштовали, а пошто то није случај и тог вируса у Србији 

нема, посећеност је ове године, каже, већа него икада, будући да се очекује 1.300 учесника. 

Очекујемо да ће КБФ на Копаонику засијати у пуном светлу, поручио је Влаховић. 

Ове године на КБФ биће организовано 28 панела, три пленарне сесије, седам специјалних 

догађаја, два посебна обраћања гостију и нови формати - два отворена разговора. 

"Српски Давос" ће на једном месту окупити 200 панелиста, почев од председнице Владе Србије, 

ресорних министара, гувернерке и председника савета НБС, председника САНУ, председника и 

чланова Фискалног савета, амбасадора развијених земаља, представника међународних 

финансијских институција (ММФ, Светске банке, ЕИБ..) председника привредних комора из 

региона, најзначајнијих директора из реалног и финансијског сектора, великих регионалних 

инвеститора, предузетника, страних инвеститора, директора јавних предузећа, градоначелника 

и представника локалних самоуправа... 

Организатор КБФ је Савез економиста Србије, у сарадњи с партнером, компанијом Мастеркард. 

Форум ће и званично бити отворен данас, а синоћ је специјалним догађајима - панелима и 

коктелом добродошлице, отворен неформално. 
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Држава гони директора из Алексинца јер је радницима омогућио 
законски минималац 
 
 
АУТОР:Милан Стојановић 

У Нишу несвакидашњи судски поступак у коме држава гони директора једног алексиначког 

комуналног предузећа због тога што је радницима, наводно, незаконито повећавао плату да би 

достигли законски минималац. У оптужном предлогу Вишег јавног тужилаштва наводи се да је 

директор "Комуналних услуга" Будимир Марковић оштетио фирму за 10 милиона динара у 

периоду од 2014. до 2017, у време такозваних мера штедње. Марковић и одбрана су пред судом 

указали на низ нелогичности по питању оптужбе. 
Алексиначки комуналци безрезервно подржавају директора. "Он је подигао предузеће, има 
тамо у списима", каже радник Драган Јојић и додаје: "Подигао је предузеће које је било у 
пропасти. Е, сад то неком не одговара, а коме не одговара - неком у општини!" 
 
Јојић је један од осамдесетак радника, колико их је организовано дошло из Алексинца у нишки 
Виши суд. Најпре су попунили највећу салу ове институције, а потом испред суда упозорили: 
"Желимо да кажемо да ћемо да направимо и штрајк упозорења, да ћемо да идемо пред 
Општину, јер то не може тако." 
 
Откуд једном директору оволика подршка запослених у једном комуналном предузећу? 
 
Иван Милићевић, један од окупљених радника из Алексинца, истиче да сада прима 23.000 
динара, што је испод минималца, као и да код другог директора није примао плату шест 
месеци. 
 
Директор Будимир Марковић није хтео пред камере, али је пред судом рекао да је општински 
буџетски инспектор од њега тражио да снизи плате за 10 одсто у доба "мера штедње", што код 
већине није било могуће, јер су им плате већ биле око минималних. Пошто су, појаснио је, 
имали сопствену зараду, у складу за Законом о јавним предузећима дотирали су зараде до 
"минималца", како би легално пословали. 
 
Рекао је да је менаџмент такво упутство добио и од Министарства рада, па оптужбе сматра 
неоснованим, а бранилац Марковића Зоран Митић указује на више нелогичности у предлогу 
који директора терети, базираном на извештају буџетске инспекције Алексинца. 
 
"Скупштина општине је дозволила исплату тих плата, а сада се директор предузећа гони да је 
исплатио плате противно закону", истиче Митић. 
 
Н1 чека појашњење председника Скупштине Алексинца Грујице Вељковића - како је дошло до 

http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
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тога да службе и одборници, како се чуло у судници, дају сагласност на пословање и 
финансијске извештаје комуналног предузећа, уколико је подизање плата до "минималца" 
било незаконито. 
 
"У даљем току поступка биће позван председник Скупштине општине Алексинац који је, 
практично, потврдио план и програм (рада ЈКП Комуналне услуге) и на тај начин дозволио 
исплату плата на начин на који је то планом и програмом било дозвољено, а биће позвана и 
начелница службе финансија општине, која је сваког месеца, кроз такозване 'ЗИП' обрасце, 
дозвољавала исплату тих плата", најавио је Митић. 
 
Одбрана тврди да сенку на оптужбе баца и следеће: буџетски инспектор пословање није 
сагледавао у складу са законом који се односи на комунална предузећа. 
 
Радник ЈКП Комуналне услуге и одборник Скупштине општине Алексинац, Братислав Дисић, 
сматра да је неко "бацио шапу" на предузеће. "Ако је сваке године 18 милиона динара добитак, 
имамо и те машине... Да неко приватизира и да нас најуре", страхује он. 
 
Драган Јојић би волео да читав случај стигне до председника државе. "Волео бих Александар, 
господин Вучић, наш председник, омиљени, да чује шта се дешава. И да дође да види шта раде 
у општини", каже он. 
 
Нејасноћа ће, можда, бити мање после следећег рочишта, заказаног за 9. март. 
 

 


