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За годину дана напустило нас је 1.000 лекара
и сестара
Медицинске сестре, васпитачи, возачи и вариоци масовно се исељавају из Србије и
прелазе у земље западне Европе, Канаду или на Блиски исток, где могу месечно да зараде и
до пет својих регуларних плата.
Убедљиво највеће интересовање странци показују за наше медицинско особље, тврде у
Националној служби за запошљавање. Само у првих шест месеци ове године 254 медицинске
сестре напустиле су српске амбуланте и запослиле се у Немачкој. Према подацима синдиката,
у 2015. години земљу је напустило преко 1.000 лекара и сестара, а у 2016. години земљу је
напустило око 1.200 медицинских радника са искуством. Највише кадра одлило се из Новог
Сада, Ваљева, Вршца, Сомбора, што су осетили и пацијенти лечени у здравственим
установама у овим местима.
Дипломе наших средњих и високих медицинских школа и факултета најлакше се
нострификују у Немачкој и Норвешкој, те ту и одлази највећи број људи. Око годину дана им је
потребно да стекну адекватно знање језика, а дочекује их стално радно место и плата од око
2.000 до 4.500 евра.
- Овде раде за ниске дневнице од око 3.600 динара, неплаћен им је прековремени рад,
неисплаћене бенефиције - кажу у Комори медицинских сестара и здравствених радника.
Новосађанка Татјана Зорић (39) већ 12 месеци живи у долини Шварцвалда и има стално
радно место медицинске сестре. Требало јој је око 2.000 евра за услуге агенција и 18 месеци
да стекне потребан ниво знања немачког језика.
- Радила сам на радиологији и мој крајњи домет била је месечна зарада од 36.000
динара. Након што сам се развела и постала самохрана мајка, била сам суочена са изазовом:
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да радим најмање два посла како бих прехранила децу и притом да их уопште не виђам или да
се отиснем у невиђену авантуру. Засад сам задовољна својим избором - каже Татјана.
Колико је тачно васпитача напустило Србију не води се евиденција јер је ова струка
суфицитарна на тржишту и релативно се лако нађе замена. Довољно осликава податак да је
само преко једне од 102 регистроване агенције за запошљавање Србију напустило 27
васпитача током ове године.
- У последње време велико је интересовање за нашим васпитачицама на Блиском
истоку, где им је гарантована плата од 1.200 евра, што је за пет пута више него што добију у
Новом Саду. Традиционално су тражене у Канади и скандинавским земљама. Многе чак
одлазе да буду дадиље деци јер тако за неколико месеци зараде више него у вртићима у
Србији за целу годину - прича Јованка Агић, власница једне од агенција за запошљавање.
Милена Г. (54) напустила је новосадско обданиште “Радосно детињство” свега неколико
година до пензије да би била дадиља једној гастарбајтерској породици у Немачкој. Чека да се
приближи на две године од старосне пензије, како би сама себи уплатила стаж.
- Имам смештај, храну и додатних 600 евра сваког месеца. Без тог новца никада не бих
могла да платим студије свог сина - каже она.
Возачи најбоље пролазе у Канади, где могу да зараде и по 2.500 евра месечно, а само у
једној тури мигрира по 50 возача. Новосадско Градско саобраћајно предузеће остало је тако
без преко 90 искусних возача за само две године.
Социолози упозоравају да прича о одливу мозгова има знатно већу тежину од
појединачних прича о стандарду и квалитету живота. Процењује се да је Србија од
деведесетих до сада изгубила 12 милијарди евра школујући кадар који се отиснуо у свет.
Према подацима Светског економског форума, у последњих 20 година најмање је 50.000
високообразованих напустило Србију, а укупан број миграната је процењен на пола милиона
људи.
За десет година мањак стручњака
Последице недостатка кадра већ се сада осећају јер је за неке струке, попут вариоца са
посебним сертификатима, немогуће наћи заинтересоване раднике у Србији. Предвиђања
Српске академије наука су да ће се недостатак високообразованих стручњака драстично
осетити већ за 10 година.
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Супротно прогнозама, привредни раст нижи
од три одсто
Супротно ранијим прогнозама, привредни раст у Србији биће нижи од три одсто. То су,
својим данашњим пројекцијама потврдили и премијерка и председник - Ана Брнабић предвиђа
да ће привреда ојачати 2,5 процената, Вучић је мало оптимистичнији. Међутим, да ли је и
таква, снижена прогноза преоптимистична, ако се узму у обзир сви овогодишњи проблеми?
До краја марта привредни раст је износио 1,2 одсто, да би потом незнатно убрзао и на
крају јуна износио 1,3 одсто. Да би до краја добацио до очекиваних 2,5 одсто, потребно је да
БДП у другој половини године расте далеко изнад досадашњих стопа. И то упкос лошој
пољопривредној сезони.
"Резултати које је привреда Србије остварила у првој половини године су разочаравајући
и не постоје готово никакве могућности да се оне надокнаде добрим резутатима у другој
половини године, поготово имајући у виду оштру сушу", каже професор на Економском
факултету Милојко Арсић.
Он не очекује да ће до краја године српска привреда порасти више од два одсто.
Премијерка се, пак, узда у пројекте попут чишћења канала, као и у, на пример, субвенције за
тракторе и опрему пољопривредницима.
"У овом тренутку, најискреније, ја се надам да ми идемо на тих 2,5 одсто, прошле године
смо имли 2,8 одсто, али опет са много већим растом извоза него планираним, много већим
смањењем јавног дуга него планираним и много бољим резултатима прерађивачке индустрије
него планираним", рекла је премијерка Ана Брнабић.
Председник је, такође, ревидирао прогнозе и то на 2,6 до 2,7 одсто раста у овој години.
Каже, сушу није могао да предвиди. Зато предвиђа да ће убрзању раста, осим инвестиција,
допринети и раст потрошње грађана. За више плате у пензије у држави, каже има пара, а
обећава и раст минималне цене рада.
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"За који очекујем озбољно повећавање пре свега за људе који примају минималце, а њих
је око 346 хиљада.
Шта значи озбиљно?
Значи то није 0,1 или један, него осам, девет десет одсто", каже председник Србије
Александар Вучић.
Ни економиста Иван Николић не очекује да се краткорочним мерама може значајно
убрзати раст, али додаје и да треба очекивати боље резултате убудуће. За значајнији раст на
дужи рок, каже, потребне су веће инвестиције, пре свега у грађевини.
"Грађевинска активност је неупоредиво нижа него у суседним земљама или у Европи,
мерена у БДП-у. Према томе, активност државе у овом тренутку, а касније и приватног сектора,
мора да буде усмерена у већу грађевинску активност. Сад кад погледамо унутра ње где
заостајемо - то је станоградња", сматра економиста Иван Николић.
Економисти додају да инвестиције владе могу дугорочно да имају ефекта, али до краја
године је остало мало времена да би се осетиле у привредном расту.
А да би се раст БДП-а осетио и у животном стандарду, неопходно је да привреда у
Србији расте из године у годину. И то по много вишим стопама од прижељкиваних 2,5 или три
одсто

Пензије у Војводини веће него у централној
Србији
Од 1.715.968 пензионера, колико их данас има у Србији, у Војводини пензију прима њих 421.345. Просечна
пензија која стиже у Војводину је највећа у држави и износи 24.450 динара.

У централној Србији, у којој живи 1.262.867 пензионера, просечна је 23.662 динара, а на
КиМ живи 31.756 пензионера с просечном пензијом од 22.276 динара.
Од 421.345 пензија које сваког месеца стижу у Војводину, 254.445 је старосних, 70.753
инвалидских и 96.147 породичних. По подацима из Билетена Републичког фонда ПИО, највећу
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просечну пензију у Војводини имају корисници старосне пензије – 26.584 динара, а најмању
породични пензионери – 19.602.
Подаци о броју пензионера у филијалама Фонда ПИО у Војводини показују да данас
највише њих живи у Новом Саду – 92.366, затим Панчеву – 43.911, Зрењанину – 40.781,
Сремској Митровици – 37.325, Суботици – 33.144. Најмање пензионера има филијала Фонда
ПИО у Оyацима – 6.573, Апатину – 6.920, те Бечеју – 8.212.
По општим прописима из области пензијског и инвалидског осигурања у Војводини се
пензионисало 401.839 пензионера, или чак 95,4 одсто. Тренутно има 206 носиоца Споменице
1941, затим 3.048 бораца пре 9. септембра 1943. и 4.883 после тога датума, 179 бивших
радника некадашњег Савезног МУП-а и 35 административних пензионера.
На пензионерском списку у Војводини је и 5.528 бивших радника Републичког МУП-а, 16
изузетних пензија и 5.611 некадашњих професионалних војних лица. За разлику од централне
Србије, где има 24 пензионисана академика, у Војводини нема ниједног, као што нема ниједног
рудара који прима пензију, док их је у другим деловима државе 1.455.

6

