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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:377034-Nezaposlene-quotubiloquot-cekanje 

Незапослене "убило" чекање 
Б. СТЈЕЉА  

На бироу за запошљавање има све више староседелаца а све мање новајлија који 

се надају послу. У 2008. запослење први пут тражило 467.422, а данас упола мање 

грађана 

Све је мање "пионира" на бироу. Судећи према подацима Завода за статистику, у 2006. години 
посао је први пут тражило чак 467.422 грађана, да би се само пет година касније њихов број 
готово преполовио. И мада је млађе радне снаге несумњиво све мање, у овом је случају 
превагнуо други разлог. 
- Све је дужи период чекања на посао и то свакако може бити један од разлога што се 
направила овако велика разлика у броју оних који траже свој први посао - објашњава Миладин 
Ковачевић, заменик директора Републичког завода за статистику. 
 

Рекордерски стаж у чекању на посао, према подацима Завода, има чак 83.216 оних који му се 
надају дуже од деценије, али ни стрпљење осталих није за потцењивање. Тако, од седам до 
десет година радно место чека 71.807 грађана, између четири и шест година њих 112.744, а од 
24 до 47 месеци њих 103.349, па су строседеоци на бироу потиснули новајлије. Тако је у 
прошлој години, према подацима Завода, посао први пут тражило свега 241.411 грађана. 
- Првајлије практично чине 36 одсто од укупног броја незапослених, док је преосталих 64 одсто 
већ имало неког радног искуства, а већина је добила отказ због ликвидације предузећа - кажу у 
Заводу. 

 

Ковачевић додаје и да је у ово време, када је стопа незапослености достигла скоро 24 одсто, 
свима поприлично тешко да дођу до посла: 
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- А то се подједнако односи и на оне који су претходно нешто већ радили и на оне који су тек 
изашли из школе. 
И у Националној служби за запошљавање примећују да је списак нових незапослених краћи 
него лане. 
- На бироу се тренутно налази 279.183 незапослених, који немају ни дана радног стажа, а у 
истом периоду прошле године било их је 2.610 више - кажу у НСЗ. - Међу њима је највише 
младих, који су узраста од 20 до 24 године и таквих је на бироу тренутно 62.713. За њима следе 
они између 25 и 29 година - 56.526, а потом они у тридесетим годинама.  
СА ДИПЛОМОМ ЧЕКА ЊИХ 24.627 

Последњи подаци Националне службе за запошљавање показују да је на бироу највише 
новајлија који имају завршену само средњу школу. Таквих је чак 127.464. С друге стране, не 
заостају ни они који немају никаквих квалификација. Упркос томе што им мањка и радног 
искуства и образовања, први пут се одважило да потражи посао 103.715 грађана. А право са 
факултета је на биро стигло 24.627 незапослених. 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:376968-Pisci-podrzali-zaposlene-u-Prosveti 

Писци подржали запослене у „Просвети“ 
Д. Бт.  

На протестном скупу испред књижаре „Геца Кон“ запослене у „Просвети“ подржао 

је и Синдикат писаца Србије 

 
ЗАПОСЛЕНЕ у „Просвети“ на другом протестном скупу у уторак испред књижаре „Геца Кон“ 
подржао је и Синдикат писаца Србије у њиховим захтевима да се најзад разреши 
катастрофално стање ове куће, настало после неуспеле, а затим поништене, приватизације. 
- „Просвета“ је приватизована јуна 2009, дакле у време мандата ове владе, па је ред да она и 
разреши дугу агонију ове куће. Ми се не бавимо политиком, већ само желимо да се „Просвета“ 
очува. Данас тражимо да држава, у чијем је сада власништву кућа, прогласи ништавним све 
уговоре на основу којих је продата „Просветина“ имовина. Истовремено тражимо да се 
„Просвета“ врати писцима и њиховим потомцима, чије су књиге објављиване у Чика Љубиној 1. 
Дакле, да се 84 одсто државних акција да писцима који ће затим врло лако знати да се 
организују и ставе кућу на ноге - рекао је Драган Томић, председник Синдиката писаца Србије 
и најавио да ће овај синдикат веома озбиљно позабавити такође неуспелим приватизацијама 
„Нолита“ и „Рада“. 
 

Уз напомену да и Европски парламент инсистира на испитивању приватизације „Просвете“, 
Љубица Стјепановић Мукић, председница Синдикалне организације ове куће, истакла је да 
запослене не занимају ни политика, ни странке, већ судбина колектива који је у огромним 
тешкоћама. 
- Између осталог, плате касне пуних девет месеци, а није исплаћено ни шест заосталих зарада 
онима који су у процесу реструктурирања напустили кућу. Приликом приватизације 
„Просвета“ је покрадена. Ми само тражимо да нам се врати оно што нам је, на нелегалан начин, 
одузето. Сада се осећамо као болесник од карцинома, од кога су сви дигли руке - рекла је 
Љубица Стјепановић Мукић и најавила нове протестне скупове.  
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/319001/Nemacka-ce-graditi-fabrike-u-Srbiji 

БОРИС ТАДИЋ ПИШЕ ЗА „БЛИЦ“ 

Немачка ће градити фабрике у Србији 

Када сам 2005. године први пут посетио српске излагаче на Пролећном сајму у Хановеру, 

смештене у углу једне од најудаљенијих хала, говорио сам им да морамо бити упорни у 

настојањима да ухватимо прикључак с технолошки развијеним нацијама, првенствено с 

Немачком. Некако ни сам нисам веровао да ће се то десити брзо. 

Пре два дана сам после седам година поново био у Хановеру на највећем светском сајму 

технологије и иновација. Национални штанд Србије овог пролећа је смештен у једној од 

централних хала, а оно што сам видео испунило ме је оптимизмом и уверењем да је Србија на 

правом путу. Из разговора с нашим излагачима носим још већи оптимизам, јер смо успели у 

томе да обновимо српску индустријску традицију и да се равноправно такмичимо са економски 

развијенијим и богатијим нацијама. Будућност наше земље је у развоју нових технологија јер за 

то имамо мотивисане и школоване стручњаке, одличан географски положај, стабилне услове 

пословања и отворени смо за сарадњу са свима. 

 

Немачка није случајно партнер на којег, уз Италију, нарочито рачунамо. Данас је Немачка не 

само водећа европска економија већ и политички најутицајнија земља ЕУ, која висок углед 

добрим делом ужива управо захваљујући својој снажној индустрији. Можемо ли озбиљно да 

рачунамо на сарадњу са земљом која годишње извози робе за више од 1.000 милијарди евра? 

На основу разговора са челним људима немачке привреде знам да можемо и морамо.  

Две од три машине у српским фабрикама су произведене у Немачкој. Наша заједничка 

индустријска традиција дужа је од једног и по века, а немачке компаније су у Србији последњих 

година инвестирале стотине милиона евра управо у производњу. Лично сам се ангажовао да 

неке од најугледнијих немачких компанија дођу у Србију - „Бош“, „Дрекслмајер“ или „Леони“. 

Воде се разговори и са другим инвеститорима, који су ми управо у Хановеру потврдили да ће 

реализовати пројекте улагања у нова индустријска постројења. 

 

Само неупућене је изненадио податак да је Немачка постала наш највећи спољнотрговински 

партнер и наше најважније извозно тржиште. Раније смо извозили сировине, полуфабрикате, 

воће и житарице. Данас у Немачку највише извозимо машине, механичке уређаје, електричне 

машине и аутомобилске делове. Повећање извоза до сада је био резултат индустријске 

кооперације у производним погонима немачких компанија у Србији. 

 

Када у другој половини ове године први аутомобили из Крагујевца крену и на немачко 

тржиште, раст нашег извоза ће бити заснован на производу врхунске технологије у области на 
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коју су Немци посебно поносни - на аутомобилској индустрији. То ће - након енергетике, 

машинске и електроиндустрије - бити импулс партнерској сарадњи с немачком аутомобилском 

индустријом, коју одавно прижељкујемо у нашој земљи. 

 

Неки од немачких пословних људи које сам ових дана срео у Хановеру рекли су ми да пре седам 

година не би озбиљно размишљали о томе да инвестирају у Србији. Последњих година Србија 

је уложила велики напор да стекне углед озбиљног и поузданог партнера, а статус кандидата за 

чланство у ЕУ за пословне људе је сигнал да на Србију дугорочно треба рачунати. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/318909/JuEs-stil-zbog-prodaje-zelezare-u-Smederevu-povecao-gubitak-za-154-

odsto 

Ју-Ес стил због продаје железаре у Смедереву 
повећао губитак за 154 одсто 

Бета  

Амерички произвођач челика Ју-Ес стил (УС Стеел) саопштио је данас је повећао губитак у 

пословању у првом тромесечју ове године за 154 одсто због 399 милиона долара губитка од 

продаје железаре у Србији. 

Како је навела америчка компанија, губутак Ју-Ес стила износио је 219 милиона долара (1,52 

долара по акцији) на крају првог тромесечја 2012. године, док је у истом периоду прошле 

године губитак био 86 милиона долара. 

  

Уколико би се искључили губици због продаје Железаре "Смедерево" и других ставки зарада 

компаније износила би 0,67 долара по акцији. 

  

Укупни приходи Ју-Ес стила у наведеном периоду повећани су 6,3 одсто на 5,17 милијарди 

долара. Испоруке челика у прва три месеца 2012. године смањена су за три одсто, објавила је 

компанија. 

  

Влада Србије преузела је смедеревску железару од Ју-Ес стила крајем јануара по цени од једног 

долара. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318888/Broj-korisnika-socijalne-pomoci-povecan-za-oko-23-odsto 

Број корисника социјалне помоћи повећан 
за око 23 одсто 

Бета  

Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је данас да се број корисника 

социјалне помоћи у Србији значајно повећао и да је сада на списку корисника 89.000 

породица. 

Љајић је у Лесковцу оценио да је то последица измене Закона о социјалној заштити, али и 

економске кризе. 

  

"У овом тренутку 89.000 породица користи новчану социјалну помоћ и то је између 20 и 23 

одсто више него што је било пре усвајања новог Закона о социјалној заштити, а до повећања је 

дошло је и због економске кризе", казао је министар током обиласка реновираног и дограђеног 

Центра за социјални рад. 

  

Љајић је рекао да је нови закон омогућио да већи број породица које живе испод линије 

сиромаштва прима социјалну помоћ и да су та примања раније била од 6.000 до 14.000 хиљада 

динара по породици, а да ће сада бити од 6.500 до 25.000 динара. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318910/Sindikati-zdravstva-za-sutra-najavljuju-novi-strajk 

Синдикати здравства за сутра најављују нови 
штрајк 

Танјуг  

Чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити најавили су за сутра 

једночасовну обуставу рада у здравственим установама у којима имају чланство, а штрајку 

упозорења због незадовољства материјалним положајем придружиће се и представници Новог 

синдиката здравства Србије и Синдиката здравства Слога. 

Због штрајка у који су раније ступили чланови Синдиката лекара и фармацеута и Гранског 

синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" одложене су операције у појединим 

клиничко-болничким центрима. 

 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Зоран Савић рекао је 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318888/Broj-korisnika-socijalne-pomoci-povecan-za-oko-23-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/318910/Sindikati-zdravstva-za-sutra-najavljuju-novi-strajk
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Тањугу да ће сутра у оквиру једночасовног штрајка чланова тог синдиката у периоду од 11 до 12 

сати помоћ бити указивана само у хитним случајевима. 

 

Потом ће на седници републичког одбора одлучити о ступању у штрајк уз поштовање 

минимума процеса рада, рекао је Савић и додао да тај синдикат има 65.000 чланова. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-u-toku-ambulante-pune.sr.html 

Штрајк у току, амбуланте пуне 

Пацијенти у КБЦ „Бежанијска коса” јуче примани на прегледе, отказано пет операција 

У чекаоници испред пријемне ортопедске амбуланте Клиничко болничког центра „Бежанијска 
коса”, јуче око 13 часова, чекало је шесторо пацијената: неко је из амбулантне изашао са 
лонгетом на нози, неко са шавовима због посекотине на руци. У суседној хируршкој амбуланти 
чекала су четири пацијента. У шалтер соби администрације, медицинске сестре и техничари 
нису скидали поглед са папира. Радна атмосфера. 

Све ово не би било неуобичајено да у овој установи лекари нису већ осми дан у штрајку због 
Уредбе о корективном коефицијенту који предвиђа смањење основице садашње плате за 10 
одсто, а која треба да почне да важи од 1. јула. Представници Синдиката лекара и фармацеута 
Србије, којима треба да се прикључе и чланови Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити, траже да се ова уредба о платама или укине или одложи за крај године. Надлежни су 
то одбили уз образложење да је реч о политичком штрајку, којем нису пристали да се придруже 
ни чланови Синдиката медицинских сестара и техничара, па многе докторке и лекари са 
којима смо јуче разговарали кажу да су их „медицинске сестре продале” 

– Нисам осетила штрајк, а нисам о томе ништа ни чула. Боли ме стомак. Примили су ме, врло 
су сви љубазни – каже Д. К. из Батајнице, коју смо јуче затекли у пратњи сина у чекаоници 
хируршке амбуланте КБЦ „Бежанијска коса”. 

Павле Јагодић из Новог Сада, кога је јак бол натерао да се обрати прво лекарима у Дому 
здравља у Батајници, каже да је одатле хитно упућен у КБЦ и да је примљен на преглед и 
збринут као да штрајка нема. Слободан Чобановић из Старе Пазове је на фудбалу повредио 
ногу, па је из амбуланте ортопеда изашао на колицима, са лонгетом на нози. Каже да је о 
штрајку чуо први пут од нас. 

– Видела сам да је штрајк у дому здравља када сам отишла по упут који сам добила без 
проблема. Посекла сам се и треба да ми се ушије рана – каже Н. Р. из Београда 

Ипак, од седам операција које су биле заказане на одељењу хирургије, јуче је због штрајка 
лекара пет одложено. Само су урађене две хитне, код којих одлагање није било могуће. 

У штрајку су и запослени у београдском Дому здравља „Врачар”, као и у Дому здравља у 
Раковици, али тамо јуче нису били расположени да приме новинарску екипу, јер како су нам 
рекли, ради се и примају се стварно хитни случајеви. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Strajk-u-toku-ambulante-pune.sr.html
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– Скоро да се ради нормално. Број прегледа је смањен можда за неких 10 до 15 одсто у односу 
на уобичајени број пацијената у овом периоду. Ти пацијенти нису дошли, јер су прочитали из 
медија да је штрајк у току. Штрајк је био регуларно најављен и ја као директор сам одредио 
минимум рада, а ради се оптимално – образложио је др Ђорђе Стојиљковић, директор Дома 
здравља „Врачар”. 

Директорка новобеоградског дома здравља др Божица Новаковић, за „Политику” је рекла „да 
су лекари у штрајку, али много више раде него што су уговорили минимумом рада”. 

– Овај штрајк је потпуно неоправдан, јер одређивање плате лекара према учинку је договарано 
претходне четири године. То је замишљено да би се покренули они који не раде, јер не могу 
исту плату имати лекари који у смени приме 15 пацијената и они који прегледају 60 – каже 
директорка Дома здравља „Нови Београд”. 

Оливера Поповић 
----------------------------------------------------------- 
Цветић: Трудимо се да пацијенти протест не осете 
По речима Драгана Цветића, председника Синдиката лекара и фармацеута Србије, 
организатори штрајка се труде да пацијенти овај протест што мање осете. 

– Циљ овог штрајка није да оштетимо пацијенте него да максимално скренемо пажњу 
Министарства здравља и владе на проблем који имамо, да покушамо да их натерамо да се 
Уредба о снижавању плате, којом нико није задовољан, измени или повуче. Ми смо чистог 
образа пред нашим чланством, јер смо покушали нешто да урадимо – каже др Цветић. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Veci-PDV-poslednja-mera-nove-vlade.sr.html 

Већи ПДВ последња мера нове владе 

Повећање пореза на додату вредност после избора није искључено, али само као последња, 
изнуђена мера. Око овог става јуче су се сложили представници Демократске странке (ДА) и 
Српске напредне странке (СНС), учествујући на предизборној дебати као гости Америчке 
привредне коморе. Према речима Божидара Ђелића, функционера ДС-а, првенствено би 
требало побољшати систем наплате и наставити са политиком смањења расхода. 

– Повећање ПДВ-а као мера не може бити објашњено ако се паралелно са тим не иде на 
пореско растерећење зарада, како бисмо повећали конкурентност привреде. Али повећање тог 
намета је последња изнуђена мера – казао је Ђелић и додао да не предвиђају никакво повећање 
директних пореза. 

Миленко Џелатовић, члан Економског савета СНС-а, сложио се са Ђелићем да је већи ПДВ 
могућ само у крајњој инстанци, али му је истовремено и замерио зашто мере о којима прича 
није спровео у претходне четири године. 

– Два одсто већи порез није ништа наспрам једне милијарде уштеде на јавним набавкама – 
образлагао је Џелатовић свој став и додао да можда треба и претрести Закон о ПДВ-у. 

Неслагања је било око увођења додатних намета банкарима. Расправу је покренула Јоргованка 
Табаковић, функционерка СНС-а, истичући како мора да се попусти пореска пресија на реални 
сектор, односно привреду, а да се размисли о додатном опорезивању банака. Како каже, НБС 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Veci-PDV-poslednja-mera-nove-vlade.sr.html
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их је размазила нудећи атрактивне дужничке папире због којих банкари данас радије послују 
са државом него са привредом. Божидар Ђелић је рекао да се згражава због таквих предлога, 
јер како рече, ништа нећемо добити тиме што ћемо казнити банке. 

– Од кад је порез казна – добацила је Табаковићева и додала да је ту идеју чула и од Марка 
Алена, који је привремено био шеф мисије ММФ-а у Србији. – Он ми је рекао да се три врсте 
додатних пореза могу увести банкама. Првим видом опорезивања плаћала би се сигурност коју 
држава гарантује финансијском сектору и то тако што им гарантује депозите или циља 
одређени ниво инфлације. Други вид намета подразумевао би опорезивање билансних 
позиција банака, а трећи опорезивање њихових услуга – казала је Табаковићева. 

Божидар Ђелић супротставио се тој идеји и подсетио да и без додатних пореза банкари истичу 
како су њихови профити у Србији мањи него у региону, упркос чињеници да камате нису ниске. 
Он не жели да наша земља, попут неких из суседства, забележи негативан прилив инвестиција. 

Табаковићка је објаснила да је њихова идеја да се нађе баланс између изреке да је капитал 
плашљив као птица, али и прождрљив као свиња, а не да се кажњавају банке. 

– Наша идеја је да уђемо у дискусију са НБС око смањења обавезних резерви – појаснио је 
Ђелић. – Систем класификације ризика у нашој земљи је строжи него региону. 

Сложили су се и да ће после избора бити неопходно донети нове мере за уравнотежење буџета, 
као и да треба укинути парафискалне намете и преиспитати да ли је Србији неопходно више од 
130 различитих агенција. Када је о подстицању запошљавања реч, имали су другачије ставове. 
Док је Милан Кнежевић, који је у дебати бранио боје напредњака, истакао како је сулудо да 
држава финансира отварање нових радних места, уместо да сачува постојећа, Слободан Коцић, 
градоначелник Лесковца истакао је да подржава систем подстицања запошљавања, али да је 
против њихове поделе на произвољан начин. 

Представљајући своје економске програме инвеститорима, Ђелић је навео да су за ДС кључни 
борба за радна места, подршка малим и средњим предузећима и повећање извоза кроз јачање 
индустрије и пољопривреде, док је Табаковићка истакла да је циљ СНС-а платежно способан 
купац. 

Говорећи о намери државе да штеди, Ђелић је искрено признао шта му се врло често дешавало 
у авиону на пословним путовањима. 

– Наш договор у влади био је да путујемо, ако треба и далеко, али економском класом. 
Међутим, врло често ми се дешавало да у бизнис класи сретнем функционере јавних предузећа, 
који кад ме виде да идем према економској класи обарају поглед и гледају у ципеле – сведочио 
је био Ђелић. 

А. Телесковић 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/radikalizacija_od_1_maja.55.html?news_id=238878 

Још два синдиката здравства од данас у 
штрајку 

Радикализација од 1. маја 

АУТОР: М. Д. МИЛИКИЋ 

Београд - Више од 100 здравствених установа у Србији од данас је у штрајку, јер су се 

члановима Синдиката лекара и фармацеута и Гранског синдиката запослених у здравству и 

социјалној заштити „Независност“ придружили чланови Новог синдиката здравства Србије и 

Синдиката здравства „Слога“. Наиме, чланови ових синдиката здравства најавили су за данас 

обуставу рада у здравственим установама од 11 до 12 часова, што сматрају штрајком упозорења.  

 
Нови синдикат здравства Србије и Синдикат здравства „Слога“ захтевају повећање плата 
здравствених радника и потписивање колективног уговора. Такође, траже и да се повуче 
Уредба о колективном коефицијенту плата у здравству, према којој ће „зараде свих запослених 
у здравству бити снижене за 10 одсто у односу на садашње плате“. 

Живорад Мркић, председник Новог синдиката здравства Србије, истакао је да ће се у 
здравственим установама поштовати минимум процеса рада, што обухвата пружање лекарске 
помоћи трудницама, деци, старијим угроженим лицима и хитним случајевима. Према његовим 
речима, после 1. маја штрајк здравствених радника могао би да буде радикализован, а могуће је 
и организовање генералног штрајка у здравству. 

- Здравствени систем у Србији се налази пред колапсом. Републичком фонду за здравствено 
осигурање се на име неуплаћених доприноса дугује 84 милијарде динара, што у овом моменту 
износи више од 760 милиона евра, нагласио је Мркић. 

Он је критиковао и рад министра здравља Зорана Станковића, јер се, како каже, није обрачунао 
са корупцијом у здравству, нити се позабавио са озбиљним проблемима са којима се суочава 
здравство у нашој земљи. 

- Из Србије због малих примања одлазе експерти здравствених делатности и зато ми сада 
немамо радиологе, анестезиологе, кардиохирурге, а Клиничком центру Србије фали око 800 
сестара. Примера ради, неурохирургу је почетна плата 65.000 динара, а ради више него 
одговоран посао. Уколико некоме ко ради тако захтеван посао дате тако малу плату, не можете 
очекивати да ће остати у нашој земљи, напоменуо је Мркић. Он је позвао грађане да подрже 
здравствене раднике, јер се они, како је навео, „баве очувањем права свих да имају нормално и 
одговарајуће лечење, терапију и рехабилитацију“. 

И АСНС од 3. маја 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/radikalizacija_od_1_maja.55.html?news_id=238878
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Грански синдикат здравства и социјалне заштите АСНС најавио је да ће 3. маја ступити у 
штрајк, уз поштовање минимума процеса рада у здравственим установама широм Србије. 
Председник Гранског синдиката здравства и социјалне заштите АСНС Слободан Ђурић 
истакао је да је један од захтева тог синдиката повлачење уредбе о коефицијенту за обрачун 
плата у здравству, јер ће плате бити смањене администрацији, сестрама, спремачицама. 

 


