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Туристичке агенције траже хитну помоћ државе 
Аутор:Јелица Антељ 
 
На бироу из ове делатности од почетка пандемије већ завршило око 4.000 запослених, а овај 

тренд ће се наставити ако надлежни не буду реаговали 

Од почетка пандемије број запослених у туристичким агенцијама смањен је за 50 одсто, а то 
значи да око четири хиљаде радника у овом сектору одлази на биро рада. Уколико се у 
најкраћем периоду не реши проблем и држава не помогне туристичким агенцијама, до краја 
године и остатак запослених ће остати без посла, каже за наш лист Александар Сеничић, 
директор Националне асоцијације туристичких агенција Јута. 
– Највећи проблем у овом тренутку представља то што не можемо да планирамо било какву 
активност, јер наш рад у највећој мери зависи од епидемиолошке ситуације. А тренутна 
ситуација је катастрофална, уосталом као и претходних месеци. У прилог томе говори и пад 
промета од око 92 одсто – додаје он. 
Осим хроничног недостатка посла и новца, у овој делатности већ месец дана агенције ни 
формално немају услове за рад, јер су им осигуравајуће куће ускратиле полисе осигурања. Иако 
и са полисама вероватно рад не би ишао боље, јер туриста нема, без њих као гаранције 
путовања, оне не могу да обављају свој посао. Да би их добили путовања морају, према закону, 
да буду осигурана, а то за сада не жели да ради ниједна осигуравајућа кућа. 
Преговори, додуше и даље трају, али агенције траже анексе уговора који су истекли и то само 
на три месеца, док осигуравачи желе да се додатно осигурају, па нуде полисе које ће у 
будућности бити доступне само великим агенцијама и то на најмање годину дана. 
Тако је и са банкарским гаранцијама за које је држава „интервенисала” међутим у туристичким 
агенцијама тврде да су банке понудиле услове које мало ко од њих може да испуни. Иначе, без 
полиса осигурања агенције могу да изгубе лиценце, да плате казну, па чак и да добију забрану 
обављања делатности у трајању од три године. 
– Због целокупне ситуације затражили смо од државе директну финансијску једнократну 
помоћ која би одложила даље отпуштање запослених и донекле поправила ликвидност. 
Желимо да разговарамо о могућем отпису пореза и доприноса за период опште помоћи 
привреди који долазе на наплату почетком 2021. године, као и отпис аконтационог пореза на 
добит (с обзиром на то да је потпуно извесно да добити неће бити). Тражићемо и мораторијум 
на финансијске обавезе према банкама и лизинг компанијама на минимум шест месеци, као и 
ургентно решавање поднетих захтева Фонду за развој – објашњава Сеничић. 
Он додаје да је за четири месеца од почетка овог процеса, поднето око 200 захтева за кредите 
за ликвидност, а решено је тек нешто више од 20 (условима који су одобрени за туристички 
сектор смо задовољни али не и брзином и ефикасношћу решених захтева). 
Наш саговорник из Јуте наводи да би одобравање ових кредита за почетак значило много, јер 
би агенције дошле до новца и успеле да покрију трошкове. Још не постоји комплетна анализа 
око финансијских губитака туристичких агенција од почетка ове кризе, али прве процене 
показују да је реч о око 70 до 80 милиона евра. 

http://www.politika.rs/
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Упитан шта очекује колико агенција ће уопште опстати ако пандемија потраје, Сеничић 
одговара да је то тешко проценити, али да верује да већина може да преживи само уз циљану 
секторску помоћ која мора бити хитна и целисходна. 
– Посао туристичких агенција се мења већ неколико година са развојем модерних технологија. 
Још је модел класичних агенција опредељујући и у развијеним земљама, пре свега из разлога 
безбедности путника и недостатка адекватне законске регулативе код нас али и у свету. Из 
године у годину решавају се поменути проблеми и сигурно је да ће будуће туристичке агенције 
имати неку форму која ће бити много више ослоњена на модерне технологије, али лични 
контакт и додатна сигурност путника кроз неке нове моделе неће изостати – сматра наш 
саговорник. 
Број домаћих туриста у септембру за петину већи него лане 
И у септембру је настављен тренд да домаћи туристи више него лане одмор проводе у Србији, 
па је забележено 603.912 ноћења домаћих туриста, што је скоро 19 одсто више него у септембру 
2019. године, саопштено је из Туристичке организације Србије, преноси Танјуг. 
Домаћи туристи су најчешће ишли у бање и то Сокобању и Врњачку Бању, затим на планине, 
посебно Златибор и Копаоник, као и у Београд. Када је реч о страним туристима, остварено је 
94.196 ноћења, што је за 76 одсто мање него у истом месецу 2019. али скоро 14.000 више него у 
августу ове године. 
Највише ноћења остварили су туристи из Босне и Херцеговине, Турске, Црне Горе, Русије и 
Немачке. Иначе у првих девет месеци ове године у Србији су укупно боравила 1.464.664 
туриста, што је за 48 одсто мање него у истом прошлогодишњем периоду. 
Домаћих туриста било је 1.110.656, за 22 одсто мање у односу на првих девет месеци прошле 
године, а страних 354.008 или 75 одсто мање него у истом прошлогодишњем периоду. Страни 
туристи су највише боравили у Београду, затим на Копаонику, Златибору, Новом Саду, 
Врњачкој Бањи. 
 

 
 

 
 

После 100 ЕВРА и мораторијума на кредите, новим законом отворен 
простор за ДРУГУ РУНДУ ПОМОЋИ 
Аутор:М.А. 
 
Измене закона о порезима отвориле су могућност за нову рунду подршке предузећима и то за 
помоћ за коју су привредници тврдили да им је и више него значила. 
Нацрт новог закона предвиђа, наиме, опцију додатног одлагања пореских дуговања и 
недоспелих пореских обавеза. У преводу, могућност за нови мораторијум, али не и обавезу 
државе да је спроведе. 
Конкретно, закону је додат став који каже да је одлагање плаћања пореског дуга односно 
недоспелих пореских обавеза могуће “изузетно, у циљу ублажавања економских последица 
проузрокованих пандемијом, вишом силом, односно другим ванредним догађајем и то на 
начин и под условима које утврди влада”. 
Из Министарства финансија појашњавају да је то правни основ да се у случају нове ванредне 
ситуације може одобрити ново одлагање, као што је то учињено крајем марта, и да то свакако 
не значи да ће до одлагања сигурно доћи. 

https://www.blic.rs/autori/ma
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"Предложеним одредбама се на посебан начин уређује поступак за хитно усвајање мера из 
области пореске политике у циљу ублажавања последица које за привреду и грађане могу 
настати услед ванредних догађаја. Сходно наведеном, у случају потребе Влада може да донесе 
наведене мере којима би се на систематски начин ублажиле последице у односу на субјекте 
који могу бити угрожени услед ванредних догађаја", наводе у Министарству финансија за 
"Блиц Бизнис". 
Пореске олакшице и у пакету економских мера 

Подсетимо, први пакет економских мера Србије имао је као једну од мера управо пореске 
олакшице за привреду. 
У највећем делу односио је највише на одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз 
каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године. Реч је о одлагању плаћања пореза и 
доприноса за најмање три месеца, одлагању плаћања аконтације пореза на добит за други 
квартал и ослобађање плаћања пореза на добит за донације. 
Укупна вредност ових мера била је 160 милијарди динара. 
"Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања 
ванредног стања, има за циљ повећање ликвидности свих привредних субјеката у привредном 
сектору који исплаћују зараде запосленима. Такође, ова мера се односи на одлагање плаћања 
пореза на приход од самосталних делатности свих предузетника", објаснио је министар 
финансија Синиша Мали по доношењу првог пакета мера. 
 

 
 

 
 

Пореско ублажавање последица пандемије и у закону 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Планираним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

уређен је и поступак за хитно усвајање мера из области пореске политике у циљу ублажавања 

последица које за привреду и грађане могу настати услед ванредних догађаја. 

Нацртом измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано 
је да се изузетно, у циљу ублажавања економских последица проузрокованих пандемијом, 
вишом силом односно другим ванредним догађајем, одлагање плаћања дугованог пореза 
односно недоспелих пореских обавеза, може одобрити на начин и под условима које утврди 
влада, речено је Танјугу у Министарству финансија. 
Објашњавају да се одредбама Нацрта на посебан начин уређује поступак за хитно усвајање 
мера из области пореске политике у циљу ублажавања последица које за привреду и грађане 
могу настати услед ванредних догађаја."У случају потребе влада може да донесе наведене мере 
којима би се на систематски начин ублажиле последице у односу на субјекте који могу бити 
угрожени услед ванредних догађаја", наводи министарство. 
Сугестије и примедбе на радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији електронском поштом могу се доставити 
најкасније до 4. новембра. 
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Завод за статистику: Пад БДП Србије у трећем кварталу 1,3 одсто 
Аутор:Бета  

 

Реални пад бруто домаћег производа Србије у трећем кварталу ове године, у односу на исти 
период претходне године, износио је 1,3 одсто, објавио је Републички завод за статистику. 
Пад БДП у другом кварталу био је 6,4 одсто, док је у првом кварталу раст био пет одсто. 
Процене представника Владе Србије су да ће на крају године пад БДП, услед кризе изазване 
пандемијом коронавируса, бити мањи од један одсто. 
Оригиналним буџетом за 2020. годину био је прогнозиран раст БДП од четири одсто. 
 
 

Матић: Досад без посла остало 670 запослених у туристичким 
агенцијама 
Аутор:ФоНет  

 

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић изјавила је за ТВ Прва да 
нису тачне информације да су хиљаде запослених у туристичким агенцијама остале без посла и 
рекла да подаци Централног регистра обавезног социјалног осигурања кажу да је од избијања 
пандемије до данас без посла у тој делатности остало око 670 људи. 
Матић се осврнула и на проблем издавања полиса осигурања туристичким агенцијама, 
рекавши да је, захваљујући посредовању министарства и бившег министра Расима Љајића, до 
сада седам агенција добило полисе. 
Она је нагласила да је потребно да се наставе разговори између туристичких агенција и 
министарства, пошто се та делатност суочава са великим губицима. 
"Процењује се да су губици домаће туристичке индсутрије, али и угоститељства и сектора 
организације догађаја око милијарду евра", рекла је Матић. 
Она је додала да ће приоритети у раду министарства бити рад на санацији проблема изазваних 
пандемијом. 
"Од 1. јануара биће на располагању још туристичких 100.000 ваучера, а радићемо на 
туристичкој инфраструктури. Ово је тренутак да се, обезбеђивања помоћи домаћем туризму, 
ради на припреми терена за тренутак када ова ситуација прође", закључила је Матић. 
Више вести о ковиду-19 и последицама пандемије у земљи и свету читајте на страници 
Коронавирус. 
 
 

Момировић: Ер Србија је од националног интереса, држава ће 
наставити да помаже 
Аутор:ФоНет  

 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић похвалио је у 
отвореном писму компанију Ер Србија, а "поводом изванредних резултата и професионалности 
остварене на линији Београд-Њујорк", саопштило је Министарство. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/Koronavirus
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Момировић је у писму истакао да је поносан на прво место компаније Ер Србија по 
попуњености капацитета за превоз путника на летовима до Њујорка, оценивши да је 
то још једна потврда потврда стратешке оправданости одлуке државног врха, који је од 
пропасти спасио домаћег авио-превозника склапањем партнерства са Етихадом. 
Министарство се у саопштењу позива на податке Међународног аеродрома Џон Ф. Кенеди у 
Њујорку за септембар 2020. године, према којИма Ер Србија дели прво место са холандском 
авио-компанијом КЛМ, а српска компанија се налази на врху листе и када је у питању тачност 
саобраћаја (Он-тиме Перформанце), односно полетање авиона до 15 минута од планираног 
времена поласка. 
"Ови подаци, које је у понедељак објавила компанија Ер Србија, говоре о томе како је могуће 
искористити кризу и са мало храбрости и вере у сопствене могућности, преузети ризик и 
остварити добре пословне и професионалне резултате", оценио је Момировић. 
Он је констатовао да авио-компаније широм света пролазе кроз најтежи период у свом раду и 
да је та криза погодила и Ер Србију, која је упркос томе била "ослонац отаџбине у борби против 
короне". 
"Обављено је на стотине летова, како би се превезли медицинска опрема и медицински 
радници током пандемије, а превезено је и на хиљаде наших држављана у Србију, као и 
страних држављана у њихове земље. Ер Србија је компанија од националног интереса и, због 
својих резултата, квалитета и ослонца, који је представљао током ових кризних месеци, држава 
ће наставити да јој пружа сву могућу подршку", навео је Момировић. 
 

 
 

 
 

ИТАЛИЈАНСКЕ ФИРМЕ У СРБИЈИ ЗАПОШЉАВАЈУ 50.000 РАДНИКА  
Аутор:Б. Ца. 
 
У СРБИЈИ је регистровано више од 1.600 компанија у власништву италијанских акционара.  

Ове фирме запошљавају више од 50.000 радника, од чега 39.000 непосредно запослених и 
12.000 ангажованих као спин-офф и лизинг особље. Ово су подаци студије "Италијанска 
предузећа у Србији. Прича о успеху". 
Публикација је урађена у сарадњи са Комором италијанско-српских привредника и са 
Амбасадом Италије у Београд,а биће представљена данас током посете заменика министра 
спољних послова Италије Ивана Скалфарота Београду, односно током његовог сусрета у 
Амбасади са италијанским привредницима у Србији. 
Осим великих компанија, код нас раде и ,ала и средња италијанска предузећа у пољопривреди, 
аутомобилском, текстилном сектору и производњи одеће, информационим технологијама. 
Такође и у изради индустријских производа, услугама у области консалтинга и угоститељства, 
као и банкарском и осигуравајућем сектору. 
 

 
 
 
 

http://rs.n1info.com/Biznis/a667450/Er-Srbija-na-prvom-mestu-po-popunjenosti-kapaciteta-na-letovima-do-Njujorka.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a667450/Er-Srbija-na-prvom-mestu-po-popunjenosti-kapaciteta-na-letovima-do-Njujorka.html
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Фотеља за подмиривање политичких кадрова 
Пише: Весна Андрић 

 
Лично не верујем да ће Бранко Ружић променити било шта, чак и зарез у ономе што постоји, 
јер се до сада показало да се нико није одрекао вишка власти и моћи. 
То каже за Данас Снежана Романдић, председница Уније синдиката школа Београда, 
одговарајући на питање да ли ће се нови министар одрећи моћи коју му је у закону оставио 
његов претходник да поставља и смењује директоре школа. 
Иако се без утицаја политике и раније тешко могло до директорске фотеље, напредњаци су 
последњих година ову тему усавршили. 
Романдић каже да је то некада било спорадично, док је сада постало правило да без 
сагласности локалне власти не постоји могућност да неко буде изабран за директора школе. 
То илуструје примером београдске ОШ „Иво Андрић“ у којој кандидаткиња из колектива која 
има подршку и Наставничког већа и Школског одбора, није добила „зелено светло“ претходног 
министра, а уместо тога он је два пута именовао вршиоце дужности директора који нису били 
запослени у овој осмолетки. 
– Школа „Иво Андрић“ је само последњи у низу примера. Избор директора, па и директора 
школе је постало место за подмиривање политичких кадрова, па макар они били и најситнији, 
али је проблем што смо сада дошли до тога да се подмирују и сујете политичких кадрова. То се 
види управо на примеру школе „Иво Андрић“, јер је председник општинског актива директора 
школа заинтересован да има моћ у свакој школи на територији те општине и да делегира 
„своје“ кадрове, чак и када они нису директно политички – каже Романдић. 
Председник ГСПРС „Независност“ Томислав Живановић подсећа да је законско решење да 
министар поставља директоре школа, Младен Шарчевић „прогурао“ под изговором да му 
омогућује да разрешава директоре који не поштују закон. 
– Шарчевићев циљ је наводно био да се спрече злоупотребе, али је радио све супротно. Он је, 
на крају крајева, демонстрирао да нико није отпоран на утицаје са стране. Локална самоуправа 
има начине на које ће се инволвирати до врха странке, они имају своје представнике у врху 
странке и на тај начин могу да утичу. Решење да за директоре школа буду постављани 
менаџери који су обучавани за тај посао у основи није лоше, али не ваља када се у све то умеша 
политика – оцењује Милан Јевтић, синдикалиста из Крагујевца. 
Он каже да ће бити врло интересантно видети како ће се Ружић поставити у случају именовања 
директора школа у Сурдулици, где је према писању медија у претходних неколико месеци била 
„сеча“ СПС-овских кадрова на руководећим функцијама, а међу њима је разрешено и неколико 
директора образовних установа. 
Потпредседник СПС Новица Тончев је летос запретио затварањем ауто-пута Београд-Скопље 
ако још неко од директора из редова социјалиста буде смењен, а потом се прикључио протесту 
грађана због смене директора школе „Јован Јовановћ Змај“ у Сурдулици. 
Тончев је сада министар без портфеља у Влади Србије, а Милан Јевтић верује да ће он 
„умешати прсте“ у изборе сурдуличних директора школа тамо где се у наредном периоду 
очекују или су већ расписани конкурси. 
На питање да ли ће Ружић бити аутономан у одлучивању ако се зна да локал „држи“ СНС, 
Јевтић каже да је управо Сурдулица пример да СНС тамо није на власти, а именовала је „своје“ 
директоре. 
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– Врло често није у питању само локална власт, већ локални одбор СНС, што је још гора 
варијанта – истиче наш саговорник. 
Он сматра да због ороченог мандата Владе неће бити времена за системске промене у 
образовању, па ни за измене Закона о основама система образовања и васпитања, али се нада 
да ће се нови министар уздржавати од најгорих потеза које је повлачио његов претходних и да 
ствари неће „пресецати преко колена“. 
Томислав Живановић оцењује да се Ружић бар до сада показао да није осветољубив и изражава 
наду да ће „имати мало више слуха за успешне и квалитетне директоре“. 
Он додаје да нема ништа против да министар поставља директоре и в.д. директоре тамо где 
има проблема, али да нема никаквог смисла, а таквих је, каже, било икс случајева, да се уместо 
људи који су добили подршку колектива и школског одбора именују директори искључиво по 
политичкој линији. 
И он мисли да се Ружић неће одрећи права да поставља директоре, уколико не буде неког већег 
облика протеста, где би то било компромисно решење између министра и синдиката. 
Саговорници Данаса указују да је члан закона у коме се у процедури избора директора тражи 
изјашњавање наставничког већа и школског одбора – сувишан. 
– Тај члан је потребан само да се одраде техничке ствари, односно да се прикупе информације о 
људима који желе да буду директори, а уопште није важно шта о кандидатима мисли 
наставничко веће и школски одбор, пошто министар именује онога за кога он мисли да је 
подобан – указује Снежана Романдић. 
А зашто је власти битно да на челним позицијама у образовним установама збрине „своје“ 
људе, ако се зна да је плата директора школе само 20 одсто већа од зараде наставника? 
Превасходно због дистрибуције радних места по школама, одговара Романдић. 
– У данашње време није мала ствар имати плату и 50, 60 хиљада динара и сигурна примања. 
Увек је била пракса, али је сада постало правило да се у просвети не може запослити нико ко 
није подобан владајућој структури на овај или на онај начин. А после дође и све остало… 
набавке, уџбеници, у срећна времена рекреативне наставе и екскурзије – истиче Романдић. 
На питање да ли то значи да директори узимају проценат од свега наведеног, она каже да је „то 
игра на много вишем нивоу, где је директор човек који не треба много да пита“. 
– Већина директора се данас жали да само добијају позиве телефоном, да их је неко звао 
„одозго“ да некога морају да приме. Када је реч о екскурзијама, обично по општинама 
конкуришу две агенције, једна достави комплетну документацију, друга делимичну и одмах се 
тендером ова друга избацује. То нема директне везе са директорима већ са оним ко одлучује 
која ће агенција да „покрива“ коју општину. Ту постоји нека спрега на вишим нивоима, а битно 
је само да се директори много не питају – наводи Романдић. 
Синдикати траже састанак с министром 
Председници ГСПРС „Независност“, Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у 
просвети Србије затражили су јуче од министра просвете Бранка Ружића хитан састанак како 
би наставили са решавањем егзистенцијалних проблема запослених у образовању. Од њега, 
како су навели, очекују озбиљан социјални дијалог са репрезентативним синдикатима и 
изражавају уверење да је министар свестан тежине повећаног обима посла и одговорности 
запослених у просвети. 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Током ковида број туристичких агенција порастао, а број радника пао 
Пише: Љ. Буквић 

 
Министарство трговине и туризма обећало је да ће се потрудити да пронађе начин како да 
помогне туристичким агенцијама, а један од модела јесте и субвенционисање плаћања полиса 
осигурања. 
То је био један од предлога на јучерашњем вишечасовном састанку представника туристичких 
агенција са министарком трговине и туризма Татјаном Матић. 
Министарство туризма би о моделима помоћи требало да се консултује и са Министарством 
финансија. 
Директор Националне асоцијације туристичких агенција Александар Сеничић каже за Данас 
да је састанак био добар, да су у Министарству схватили колико је велико незадовољство у овом 
сектору. 
„Разговарали смо генерално о помоћи туристичким агенцијама и било је неких предлога и 
обећања да ће помоћи и о томе бисмо више могли да знамо наредних дан или два. Тешко да 
можемо да очекујемо једнократну помоћ, а ни минималне плате нису опција“, истиче Сеничић. 
Он каже да није било приче конкретно о полисама осигурања и да је то оно што треба да реше 
са осигуравајућим кућама, те да ће они изаћи са предлогом њима да виде како могу да им 
ограниче ризик јер је то иначе највећи проблем који имају осигуравачи. 
Непосредно пре састанка са представницима туристичких агенција министарка Татјана Матић 
рекла је да су осигуравајуће куће до сада издале седам полиса за седам агенција и да је још 18 
агенција добило понуде. 
Она је нагласила да постоје проблеми за агенције које нису солвентне, и да у Србији од 1.230 
агенција има 415 оних којима је полиса осигурања потребна да би добиле лиценцу. 
Матић је рекла да је запослених почетком марта у туристичким агенцијама било 4.500, а да је 
30. октобра према последњем податку запослених 3.844, те да се број туристичких агенција се 
током кризе и повећао, у фебруару их је било 395, пре неки дан 415. 
Марија Матијевић из Удружења туристичких агенција рекла је након састанка да би на 
наредни требало позвати и представнике осигуравајућих кућа и истакла да оне одбијају да 
потпишу анекс уговора о осигурању на три месеца, већ да нуде само годишње уговоре. 
„Агенцијама је неприхватљиво да годишње премије осигурања плате паушално и унапред по 
високим ценама од 8.000 евра до 18.000 евра у ситуацији када је због пандемије вируса корона 
неизвесно пословање“, рекла је Матијевић. 
Наиме, агенције од 1. октобра не могу да продају аранжмане јер су им истекле полисе 
осигурања, а уговоре за нове нису могли да потпишу јер су осигуравајуће куће сматрале да је то 
за њих превелик ризик. 
Од тада до данас агенције покушавају да пронађу у разговору са осигуравачима модел којим би 
овај проблем могао да се реши. 
 
 

Поново покренута производња у Фијату 
Пише: З. Р. 

 
Након новог једнонедељног застоја, производња у крагујевачком Фијат Крајслеру јуче је поново 
покренута у обе смене. 
Током ове седмице ће се радити до петка, након чега следи нова једнонедељна пауза. 
У трећој седмици новембра, у Фијат Крајслеру у Крагујевцу радиће се још три дана. 
Према ранијим плановима, у децембру ће производња бити организована пет дана. 
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Новембарска и децембарска производња модела „500Л“ у Крагујевцу узрокована је новим 
поруџбинама домаћих и иностраних дилера. 
Пласман шумадијског „великог фиће“, у последњем кварталу, „погурале“ су акције замене 
старих за нове аутомобиле, при чему се ови други, у оквиру те акције, купују по 
субвенционисаној, односно нижој цени. 
Овогодишња производња у Крагујевцу неће премашити 20.000 аутомобила, што је два пута 
мање него лане, односно убедљиво најмања производња модела „500Л“ од како је, у јулу 2012, 
почео да излази из фабричких погона у центру Шумадије. 
 
 

Истраживање: Наставља се раст италијанских компанија у Србији 
Пише: Бета 

 
У Србији послује 588 италијанских компанија које запошљавају више од 50.000 људи и већина 
њих наставља да улаже и отвара нова радна места, а непрестано долазе и нови инвеститори, 
наводи се у студији Коморе италијанско-српских привредника и амбасаде Италије у Србији. 
Студија ће бити представљена данас приликом разговора у Београду министра спољних 
послова Италије Ивана Скалфарота са италијанским привредницима у Србији. 
Истраживање је показало да је у Србији регистровано више од 1.600 компанија у власништву 
италијанских акционара, од којих 588 има редовно пословање, тако да је Италија на водећој 
позицији по присуству привредника и обиму инвестиција. 
Италијанске компаније присутне су у многобројним секторима, почев од пољопривредно-
прехрамбеног, преко аутомобилског, текстилног сектора и производње одеће, информационих 
технологија, израде индустријских производа, услуга у области консалтинга и угоститељства, 
као и банкарског и осигуравајућег сектора, где Италија заузима водећу позицију у Србији кроз 
присуство компанија као што су Интеза (Интеса), Уникредит (УниЦредит), Унипол-ДДОР и 
Дјенерали (Генерали)“, истиче се у саопштењу. 
Додаје се да те комапније компаније послују у читавој Србији, од Суботице до Врања, са 
неколико кластера у појединим општинама, као и у Београду и већим урбаним центрима. 
Амбасадор Италије Карло Ло Кашо истакао је да „италијанске компаније у Србији својим 
инвестицијама и пословањем доприносе у најзначајнијој мери развоју билатералних односа“ 
Србије и Италије. 
Указао је да подаци у студији не указују само на значајне бројеве који карактеришу присуство 
италијанског предузетништва у Србији, већ и на способност италијанских компанија да утичу 
на економски развој Италије и Србије. 
„Ова студија потврдјује лидерску позицију Италије по питању страних инвестиција у Србији и 
сјајно партнерство са Србијом, земљом која нас прихвата“, рекао је председник Коморе 
италијанско-српских привредника и председник Извршног одбора ДДОР осигурања Ђорђо 
Маркедјани. 
 
 

Због умањења пензија, радници из ‘опције пет’ траже хитан разговор у 
Министарству рада 
Пише: Бета 

 
Радници који су напустили предузећа по опцији социјалног програма „пет година до пензије“ 
захтевају разговор у Министарству рада зато што поново плаћају казнене поене држави од 
својих пензија. 
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У Удружењу „Опција пет“ за агенцију Бета речено је да је јуче упућено писмо надлежном 
министарству и очекује се брзи позив на разговоре како би се пронашло решење. 
Техничка влада је у октобру 2020. године укинула закључак из 2016. године којим се свим 
радницима из овог социјалног програма признају пуне пензије. 
То значи да је поново „активирано“ трајно умањење до највише 20,4 одсто месечно, будући да 
ти пензионери осим година стажа не испуњавају и други услов, навршених 65 година живота. 
Александар Петровић који је отишао из крагујевачке фабрике „Застава оружје“ 2011. године уз 
социјални програм и у међувремену се пензионисао, данас је примио октобарску пензију 
умањену за 5000 динара. 
Он каже да ће му пензија бити „тања“ 60.000 годишње. 
Наводи и да ће захваљујући поновном увођењу казнених поена за пензионере „опције пет“ 
држава у своју касу да стави укупно око седам милијарди динара годишње. 
Петровић је председник Удружења „Опција пет“ које окупља бивше раднике Заставиних 
фабрика из Крагујевца, крушевачког „14.октобра“, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Прве 
петолетке из Трстеника“, „Слободе“ из Чачка и др. 
Према речима Петровића, опцију пет социјалног програма користило је око 6.300 радника у 
Србији који су као технолошки вишак отишли из предузећа у периоду од 2010. до 2014. године. 
Он је навео да им је такав социјални програм онда гарантовао пуне пензије чим стекну један од 
услова – године стажа или старосни. 
Међутим, применом Закона о пензионом и инвалидском осигурању из 2015. године, добили су 
казнене поене на пензије јер већина у тренутку пензионисања не испуњава потребне године 
живота. 
После годину и по дана протеста, преговора и петиција за измену закона и изузеће, радници 
„опције пет“ су се изборили да 25. марта 2016. године Влада Србије донесе закључак да им се 
призна разлика и наставе да примају пуне пензије, што је важило све до септембра ове године. 
 

 
 

Сазнајемо: Просветари од Ружића сутра траже повећање плата 
Аутор:Милена Илић Мирковић 
 
Састанак новог министра просвете Бранка Ружића и предстваника репрезентативних 
сидниката заказан је за сутра, а главна тема разговора биће поваћење плата у просвети и 
формирање платинх разреда кажу из синдиката за Нова.рс.  
Након што су репрезентативни синдикати запослених у просвети јуче упутили писмо новом 
министру просвете, науке и технолошког развоја Бранку Ружућу, у којем су захтевали хитан 
састанак, донета је одлука да саставнак већ сутра буде одржан. Позив за сатанак у 
Министарству просвете добила је и Унија просветних радника Србије. 
Председник Гранског синдиката просветних радника Србије “Независност” Томислав 
Живановић каже за Нова.рс да су тема сутрашњег разговора са министром “езгистанцијална 
питања запослених образовању”, тј. испуњење већ постигнутих договора о повећању плата. 
Уместо 34, повећање само 19 одсто 
“Са претходним министром смо се договорили да до момента увођења платних разреда 
просветни радници треба да добију повећање плате око 34 процента, а према нашој процени, 
до сада се десило повећање од око 19 процената”, каже Живановић и додаје: 
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 “Нормално је да сада тражимо још тих 15 процента, с обзиром да су две године већ истекле.” 
Додатни проблем је, како каже, то што сви запослени у школама који имају образовање до 5. 
степена, примају минималац. 
“Процена је да је само на нивоу основних школа таквих између 10 и 15 хиљада. То је изузетно 
велика цифра, јер ти људи раде изузетно одговорне послове – ради се о мајсторима, куварима, 
људима у рачуноводству”, објашњава он. 
Наводи да су због епидемије коронавирусом захтеви који су постављени пред наставнике 
повећани, као и њихове одговорности, а очекују их и реформе у образовању. Преговори око 
плата, како каже, морају да се воде сада када би били завршени пре усвајања новог буџета, у 
ком би резултати морали да буду видљиви. 
Кључно увођење платних разреда 
Председница Уније просветних радника (УСПР) Јасна Јанковић каже да синдикат који 
предводи министра Ружића познаје од 2018. године, када је водио интерресорне преговоре о 
платним разредима. 
“Моја питање ће сутра бити усмерена ка платним разредима. Ми смо 2018. године све 
договорили, чак је и ММФ прихватио договор између синдиката и Владе”, каже Јанковић и 
подсећа: “Договор је био да се у току три године полако успостављају платни разреди и тиме 
повећава зарада запослених у образовању – за три године 34 процента.” Како каже, платни 
разреди би требало да ступе на снагу 1. јануара 2021. године, што је за два месеца. 
“Ми од октобра 2018. ни једну једину реч нисмо проговорили, а сада имамо два месеца да 
нешто урадимо”, каже и додаје како не верује да ће се у тако кратком року ишта постићи. 
Наглашава да формирање платних разреда није исто што и повећање плата. 
 “Ми се за платне разреде не залажемо због могућности напредовања и самим тим и повећања 
зарада. Требало би да постоји могућност да онај ко више и боље ради самим тим и више заради 
– то је напредовање кроз групе и разреде”, наглашава она. Подсећа да у јавном сектору има 
јако мало људи са седмим степеном, а у просвети јако много, и као пример наводи здравство, 
где је 30 одсто факултетских образованих, док је у образовању 70 одсто. Увођењем 
платних разреда би, како каже, бар делимично била исправљена неправда по којој посветни 
радници имају мање плате од других који са седмим степеном раде друге послове. 
 

Синдикати: Вртићи Београда без довољно средстава заштите 
Аутор:Нова 
 
Самосталани синдикат радника предшколског образовања и васпитања Београда упозорио је 
град као оснивач предшколских институција да је све теже спровести прописане мере за 
спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 у београдским вртићима.  
“Забринути смо зато што број деце у васпитним групама не дозвољава спровођење мера, зато 
што је број запослених знатно умањен због боловања и онемогућава спровођење мера, зато што 
је обим посла увећан запосленима који раде, зато што нема довољно средстава за заштиту и 
хигијену” истиче синдикат у свом саопштењу. 
Синдикалци су забринути “за запослене јер су исцрпљени, изнемогли, под стресом, и у страху 
шта им доноси сутра”. 
У саопштењу се наводи и да радна група, формирана у септембру, са циљем да се прате мере у 
београдским вртићима, није имала ниједан састанак. 
Синдикалци се надају да ће у петак на састанку са градским секретаром за образовање и дечју 
заштиту Славком Гаком имати прилике да нађу нека од решења за ове проблеме. 
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Унија Синдиката просветних радника Војводине тражи повећање 
плата 
Аутор:Милена Маџгаљ 
 
Крајем октобра Унија Синдиката просветних радника упутила је отворено писмо Влади Србије, 
и министарствима просвете, финансија, управе и локалне самоуправе. Траже хитан састанак, 
пре свега са новим ресорним министром Бранком Ружићем, како би заједнички кренули са 
решевањем њихових проблема. Тим поводом, данас су се састали представници Уније из 
неколико градова Војводине. 
Министар јесте нов, али су проблеми стари, наслеђени и нерешени. Тим речима представници 
Уније синдиката просветних радника Војводине започињу састанак у Новом Саду, након већ 
одржаних сусрета у неколико градова Србије. Желе да скрену пажњу на свој, како кажу, 
незавидни положај. 
"Ми очекујемо прво враћање социјалног дијалога јер претходни министар је тај социјални 
дијалог потуно уништио уопште није постојало тако нешто, а социјални дијалог подразумева 
да се о стварима које се тичу просвете разговара са репрезентативним синдикатима у 
просвети", наводи Звонимир Јовић, председник Уније синдиката просветних радника 
Војводине. 
Просветари из Уније траже повећање плате наставном и ненаставном кадру, повећање 
коефицијената, увођење платних разреда, исплату дуговања за светосавске награде и путне 
трошкове. Такође, положај радника у просвети додатно је отежан због епидемије ковида 19. 
"Усудио бих се рећи да су радници у просвети можда друга категорија по угрожености после 
здравствених радника, али просветни радници труде се да се наставнио процес спроведе онако 
како су наложене мере министарства просвете које смо добили првог септембра 2020. године", 
каже Јоца Копчић, потпредседник Уније синдиката просветних радника Војводине. 
У претходне 4 године, како кажу, администрација министра Шарчевића није имала 
разумевања за њихове захтеве. 
Надају се да ће са новим министром успети да нађу заједнички језик и очекују да се састанак са 
њим ускоро и реализује. 
Захтевима Уније синдиката просветних радника придружили су се и остали репрезентативни 
синдикати просвете. 
 

 


