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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:396717-Pola-mladih-bez-prihoda 

Пола младих без прихода 
В. Ц. С.   

Од почетка економске кризе незапосленост међу младима драстично порасла. 

Више од 20.000 факултетлија без посла, а 30.000 одустало од трагања 

 

ТРЕЋИНА укупно незапослених у Србији има између 15 и 30 година. Скоро половина нације 

тог узраста у Србији нема сопствене приходе, а број младих без посла драстично је порастао од 

почетка кризе, показују подаци Републичког завода за статистику. 

Према упозорењима Еуростата, незапосленост међу популацијом од 15 до 24 године у ЕУ 

повећана је за последње четири године тачно за половину. У Србији је порасла скоро за 

трећину, с тим што је и пре пет година била веома висока. 

 

Тако је 2008. било 181.510 незапослених до 30 година, односно 102.581 до 24. Ове године их је 

234.627 до 30 година, односно 120.306 до 24. И док је незапослених између 15 и 19 година мање 

него пре (смањен природни прираштај), број младих без примања у трећој деценији у сталном 

је порасту. 

Главни кривци за овакву ситуацију су неадекватан образовни систем, односно школовање 

кадрова који не одговарају тржишту рада, али и слаба мобилност омладине и непостојање 

довољно програма запошљавања. Временом, све више младих одустаје од потраге за службом и 

искључују се из друштва, односно остају на његовим маргинама. 
СЛИЧНО И У РЕГИОНУСРБИЈА по броју незапослених међу младима не одудара од осталих 
земаља у региону. Рецимо, у БиХ је лане 55 одсто људи између 15 и 30 година било 
незапослено, а у Македонији 52,5 одсто. 

Посебан проблем је, упозоравају из Националне службе за запошљавање, што од укупног броја 

незапослених до 30. више од 20.000 њих има факултетску диплому. 

Ипак, подаци ове службе разликују се од бројки Републичког завода за статистику, и према 

њима број “омладинаца” без посла пао је у односу на 2008. Ово, међутим, у реалности није 

тако. Како кажу у НСЗ, њихове бројке показују колико се људи стварно јавља овој служби, 

тражећи посао. 

Тако је у 2008. било укупно 215.379 пријављених до 30 година. Наредне године на бироу их је 

било 195.580, да би од 2010. бројке опет почеле да расту. Данас их је 204.785, од чега је 106.525 

жена. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:396717-Pola-mladih-bez-prihoda
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Ако се ови подаци упореде са подацима Завода за статистику, разлика је 30.000 “душа”. Ова 

бројка показује да толико људи нема посао, али је и одустало од његовог тражења и не јавља се 

на евиденцију НСЗ. 

И док у Националној служби решење виде у чешћем одржавању сајмова запошљавања, у 

“Грађанским иницијативама” верују да би ситуација била много боља кад би локалне 

самоуправе младима помогле да покрену свој бизнис. 

- Наше истраживање показало је да две трећине младих мисли да је ризично постати 

предузетник у овом тренутку, а 57 одсто њих сматра да је најсигурнија државна служба. Већина 

чак верује да су државни чиновници плаћени таман колико треба, док су предузетници 

премало плаћени - каже Јелена Ожеговић из “Грађанских иницијатива”. 

Зато општине треба да финансирају развијање микробизниса. У супротном, незапосленост ће 

код радно најпродуктивније генерације створити осећај бесмисла, бескорисности и губитка 

наде, а директна последица је све већи “одлив мозгова”. Чак 63 одсто домаћих студената волело 

би да оде, због чега смо у самом светском врху. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:396734-Zelezara-Embargo-na-ime-partnera 

Железара: Ембарго на име партнера 
Т. С. - Д. И. К.  

До краја године требало би да буде познато решење за смедеревску железару. 

Једна руска компанија најозбиљнији кандидат за новог власника, али се њено име 

не открива 

 
ЖЕЛЕЗАРА Смедерево би новог власника требало да добије до краја године. У Влади, за 
“Новости”, кажу да је заинтересовано неколико компанија, али да је једна руска најозбиљнији 
кандидат. Која - не желе још да откривају док се посао не приведе крају, односно док се не 
обаве разговори са свим потенцијалним партнерима. 
- Једна од највећих руских компанија заитересована је за “Железару”, имамо њихово писмо о 
намерама, већ су били на састанцима са премијером и са мном и није реч о оној која се већ 
пријављивала на тендер - истиче за “Новости” Млађан Динкић, министар финансија. Та руска 
компанија има годишњи промет од шест милијарди долара и запошљава 70.000 радника, не 
само у индустрији челика, већ и у производњи багера, вагона, војној индустрији... 
 

- Велики сам оптимиста и извесно је да ће питање “Железаре” бити веома брзо решено по 
условима, који су прихватљиви за нашу земљу - каже за “Новости” проф. др Милан Бачевић, 
министар рударства, који је био члан српске делегације на састанку Томислава Николића и 
Владимира Путина у Сочију. - Поступак избора стратешког партнера спроводи Влада Србије. 
За који модел ћемо се определити зависи од разговора са потенцијалним партнерима, да 
видимо ко шта нуди. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:396734-Zelezara-Embargo-na-ime-partnera
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http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/342497/Radnici-zrenjaninskog-brodogradilista-Begej-cuvaju-imovinu-od-rasprodaje 

Радници зрењанинског бродоградилишта 
"Бегеј" чувају имовину од распродаје 

Танјуг  

После двомесечног плаћеног одсуства, група радника зрењанинског Бродоградилишта „Бегеј“ 

ушла је данас у фабички круг да би спречила распродају имовине, коју је најавио власник из 

Холандије. 

Председник подружнице синдиката Јовица Лујанов рекао је новинарима да су већински 

власник из Холандије и нови директор “Бегеја“ Небојша Рак поручили да се више неће правити 

бродови, нити ће бити иплате заосталих зарада, односно да бродоградилишту предстоји стечај. 

 

Лујанов каже да су радници потом ушли у круг фирме да заштите имовину од распродаје, 

најављујући да ће ту остати док се не реши њихова судбина. 

 

Више десетина радника протестовало је и 18. јула испед капије бродоградилишта, са захтевом 

да им послодавац исплати заостале зараде, да раде и зарађују. 

 

Принудни одмори за 160 запослених, са накнадом зараде од 65 одсто, истекли су 9. септембра, 

а дан касније радницима су уручена решења о редовним годишњим одморима. 

 

Дугогодишњи генерални директор Драгомир Субић рекао је, почетком лета, да су тешкоће 

стигле са светском економском кризом, да нема више купаца бродова и најавио да се излаз 

тражи и у плану реорганизације. 

 

Уместо таквог плана, пре две-три седмице, стигао је нови директор Небојша Рак, који, како је 

Лујанов пренео, сагледава финансијску ситуацију и најављује ликвидацију фирме. 

 

У таквој ситуацију група радника се одлучила да удје у двориште празног бродоградилиста 

„Бегеј“ које је основано и изграђено 1947. године на обали те реке. 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/342497/Radnici-zrenjaninskog-brodogradilista-Begej-cuvaju-imovinu-od-rasprodaje
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342459/Ljajic-Povecanje-PDVa-minimalno-ce-uticati-na-rast-cena 

Љајић: Повећање ПДВ-а минимално ће 
утицати на раст цена 

Танјуг  

Расим Љајић, министар спољне и унутрашње трговине, рекао је данас да ће повећање ПДВ-а са 

18 на 20 одсто минимално утицати на скок цена хране, јер ПДВ на основне животне намирнице 

није мењан и остао је осам одсто. 

- На цене хране много више ће утицати актуелна суша и раст цена хране на светском тржишту, 

који се креће од шест до десет одсто - казао је Љајић и подсетио да Србија спада у групу земаља 

са најнижом стопом ПДВ-а. 

 

Као примере, он је навео Пољску у којој је ПДВ 23 одсто, Хрватску са 25 одсто и Мађарску са 27 

одсто. 

 

Љајић је најавио да Министарство које он води данас наставља преговоре са Унијом пекара 

Србије, која је надавно тражила поскупљење хлеба "сава" и додао да су у разговоре укључени 

представници великих и малих произвођача. 

 

- Покушавамо да дођемо до решења како производјачи не би трпели штету због раста цена 

пшенице, брашна и енергената. Медјутим, морамо да водимо рачуна и о заштити 

најугрозенијих категорија становништва - објаснио је Љајић. 

 

Он је навео и да се припрема нова уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна 

типа 500, која ће ступити на снагу после 30. септембра, до када је постојећа Уредба на снази. 

 

Љајић је рекао да ће тржишна инспекција већ ових дана почети контролу трговина, како би се 

спречио евентуални покушај трговаца да направе вештачку несташицу повлачењем уља и 

шећера из рафова очекујући њихово поскупљење. 

 

- Производња уља и шећер коју имамо довољна је за домаће потребе а, с друге стране, имамо и 

могућност интервенције из робних резерви уколико за то буде било потребе. Тренутно имамо 

12.000 тона шецера и 13.000 тона уља у робним 

резервама и у току је тендер за набавку нових количина уља и шећера који спроводи Дирекција 

за робне резерве - навео је Љајић. 

  

Упитан да ли ће руски кредит бити довољан да се обезбеди редовна исплата плата и пензија до 

краја године министар трговине је одговорио потврдно и додао да верује да ће мерама које су 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342459/Ljajic-Povecanje-PDVa-minimalno-ce-uticati-na-rast-cena
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предузете и оним што ће се још учинити у наредном периоду обезбедити редовност исплата, не 

само плата и пензија већ и свих социјалних давања. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342467/Visoka-inflacija-posledica-rasta-cena-mesa-cigareta-voca-povrca 

Висока инфлација последица раста цена 
меса, цигарета, воћа, поврћа 

Танјуг  

Према подацима Републичког завода за статистику, инфлација у августу 2012. године износила 

је 1,6 одсто. Међугодишња инфлација је наставила раст и у августу је износила 7,9 одсто, чиме 

се други месец заредом нашла изнад горње границе дозвољеног одступања од циља. 

Како је објавила Народна банка Србије, висока месечна инфлација у највећој мери резултат је 

раста цена меса, цигарета и, за овај месец неуобичајено, раста цена воћа и поврћа. 

 

Према процени централне банке, раст међугодишње стопе инфлације очекује се и у наредном 

периоду као последица раста цена хране због лоше пољопривредне сезоне, очекиваног раста 

регулисаних цена, повећања цена увозних производа и ефекта ниске базе. 

 

Мере владе усмерене на повећање прихода државе имаће једнократан утицај на инфлацију, 

објавила је НБС на сајту. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sluzbenici-dobitnici-rebalansa-budzeta.sr.html 

Службеници – добитници ребаланса буџета 
Губе сви грађани и привредници због повећања ПДВ-а 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342467/Visoka-inflacija-posledica-rasta-cena-mesa-cigareta-voca-povrca
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Sluzbenici-dobitnici-rebalansa-budzeta.sr.html
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Ко има интереса да навија да парламент усвоји предлог ребаланса буџета за 2012. годину, а ко 
ће због овако прекројене државне касе бити на губитку? Како сада ствари стоје, највећи 
добитници су запослени у државној служби и то из неколико разлога. Као прво, нико од њих, 
све док криза траје, неће остати без посла. То су јуче још једном потврдили Милица Бисић, 
саветница за порески систем и Влајко Сенић, државни секретар у Министарству финансија. 
Правило „неотпуштања” важиће чак и за запослене у државним агенцијама које ће бити 
укинуте. 

– Није идеја да се са укидањем агенција истовремено укину и радна места, јер ће одређени део 
њихових послова морати и даље да се обавља – објаснила је Бисићева. 

Шта ће онда бити суштинска уштеда ако запослени, а самим тим и неки трошкови њиховог 
рада остану, питали су новинари на јучерашњем брифингу у Министарству финансија.  

– Главне уштеде биће остварене по основу ограничавања плата за државне службенике, на 
највише 162.000 динара, што ће бити регулисано новим законом о утврђивању максималне 
зараде у јавном сектору – одговорила је Бисић. 

Иначе, за запослене у агенцијама до сада се није примењивао Закон о платама државних 
чиновника и намештеника, већ су се примењивали општи прописи о раду. Агенције су до сада 
углавном могле да самостално дефинишу висину зарада својих запослених, тако да су њихове 
плате биле за 20 до 30 одсто веће у односу на зараде запослених на сличним радним местима у 
другим државним институцијама. То је, према објашњењу Влајка Сенића, у пракси доводило до 
тога да директори имају и по неколико пута веће плате од 162.000 динара, колико је нова 
законска граница. „Догађало се да исти послови у министарствима и тим агенцијама буду 
различито плаћени”, казао је Сенић и додао да ће та неправилност сада бити исправљена. 

Ипак, и у овом случају, постоје изузеци на које се овај закон не односи. Међу њима су 
запослени у НБС, Агенцији за контролу летења, Агенцији за борбу против корупције, Државној 
ревизорској институцији и Фискалном савету. Тиме се, према речима надлежних, чува њихова 
независност. 
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Представници Министарства финансија изјавили су јуче да још није донета коначна одлука о 
томе која ће од државних агенција, фондова и сличних институција бити укинута. 

Други разлог због кога запослени у државној администрацији треба да се „радују” ребалансу је 
октобарска повишица плата од два одсто. Јер без обзира на то, што раст зарада неће пратити 
инфлацију, већ ће бити нешто мањи, у ситуацији када је минус у буџету на рекордно ниском 
нивоу, Србији прети криза јавног дуга, они који раде у приватном сектору о тој скромној 
повишици могу само да сањају. Јер, од почетка кризе без посла је остало око 400.000 који су 
радили код приватника, а плате у том сектору су око 40 одсто мање него код државе. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 13. септембра. 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Isplata-%C4%8Deka-

reorganizaciju&catid=21&Itemid=125 

Исплата чека реорганизацију 
 

Бивши радници предузећа „Грађевинар“ запретили су челним људима Града Ниша да ће у 
понедељак, 17. септембра заузети зграду Скупштине града уколико им ове недеље не помогну 
око исплате заосталих зарада. Представници запослених затражили су од градоначелника 
Ниша Зорана Перишића и његових најближих сарадника да изврше притисак на Агенцију за 
приватизацију и остале државне органе који треба да дозволе реализацију извршних судских 
решења и исплату заосталих плата свим бившим и садашњим радницима „Грађевинара“. 
Према тврдњама радника, некада највећа грађевинска фирма у Нишу дугује им 24 плате из 
периода од 2008. 

до 2010. године. „Зараде потражује 650 радника, а износ неизмирених плата креће се у просеку 
од 350.000 до 400.000 динара. Већина радника има извршна судска решења, али не може да их 
реализује, пошто се Грађевинар налази у реструктурирању. Тражимо да Агенција за 
приватизацију обустави реструктурирање предузећа и дозволи да се прода његова управна 
зграда. Тај новац био би довољан да се исплате све заостале плате“, каже Аца Митић, 
некадашњи председник синдиката у „Грађевинару“. Према његовим речима, укупна 
потраживања радника износе између милион и по и два милиона евра, управо онолико на 
колико је процењена вредност управне зграде. „Не желимо више да слушамо оправдања да не 
можемо да добијемо плате зато што је фирма у реструктурирању. За разлику од Електронске 
индустрије у којој нема шта да се прода да би се исплатиле плате, код Грађевинара то није 
случај. Грађевинар има вредну имовину коју су градили сами радници и која може да се прода 
да би се исплатиле плате. Предузеће је већ потпуно упропашћено и нема наде да ће да се 
опорави, тако да нема смисла да буде више у реструктурирању. Од фирме која је једно време 
имала неколико хиљада запослених, на папиру су остала запослена још 92 радника, а на посао 
долази свега њих 15. Имовина фирме се полако распродаје и поред реструктурирања, али тај 
новац не долази до радника“, рекао је Митић. Он је истакао да се највећи број од 650 бивших 
запослених налази у веома тешком економском положају и да им је веома битно да што пре 
добију заостале плате како би могли да измире рачуне за струју, воду, комуналије и да барем за 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Isplata-%C4%8Deka-reorganizaciju&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Isplata-%C4%8Deka-reorganizaciju&catid=21&Itemid=125
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неко времо обезбеде основна средства за живот. Митић је истакао да је већина радника 
„Грађевинара“ остала без посла са 25 или 30 година радног стажа, а да раднике са толиким 
стажом ретко која грађевинска фирма у Нишу жели да поново упосли. Градоначелник 
Перишић и градски већници обећали су радницима „Грађевинара“ да ће до краја недеље отићи 
до Београда како би од надлежних државних органа затражили решење за исплату њихових 
заосталих зарада. @АНТРФИЛЕ: Продати за 150 хиљада евра „Грађевинар“ је приватизован 
2008. године, када је 95,4 одсто његовог капитала за 150.000 евра купила београдска фирма 
„Ирва инвестиције“. Већ наредне године Агенција за приватизацију раскинула је уговор због 
неиспуњења уговорних одредби и од тада се ова грађевинска фирма налази у поступку 
реструктурирања. @ЛЕГЕНДА: Предузеће потпуно упропашћено и нема наде за опоравак, 
каже бивши синдикалац Аца Митић 

 

 

http://www.pressonline.rs/kategorija/read/nece-severtrans-u-novo-preduzee 

НЕМА КРАЈА БОРБИ АКЦИОНАРА И СИНДИКАЛАЦА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ 

Извор: ПРЕСС 

Неће "Севертранс" у ново предузеће 

Ј. Миљуш, Сомбор 

Протест - План Агенције за приватизацију да „Севертранс" оде у стечај и да се формира ново 
предузеће које ће преузети његову имовину и раднике наишао на оштар протест акционара и 
синдикалаца 
 

„Севертрансови" мали акционари и чланови Самосталног синдиката и Асоцијације слободних и 
независних синдиката „Возачи и кондуктери" нису задовољни планом реструктурирања тог 
ауто-превозничког предузећа, који предлаже Агенција за приватизацију. 
Они су се на састанку успротивили предлогу Агенције да се формира ново предузеће, које би 
преузело сву имовину и раднике, док би старо отишло у стечај. 

Шпекулантска продаја 
- Поучени лошим искуством претходно спроведене приватизације, када је предузеће купио 
Миле Јерковић, а коме су омогућене бројне финансијске малверзације, постоји основана 
бојазан да и овога пута дође до једне „шпекулантске продаје" - поручују акционари и 
синдикалци уз напомену да до очекиваног оздрављења фирме није дошло, иако се предузеће 
налази у процесу реструктурирања. 

Они траже одлагање продаје, преиспитивање директне и индиректне одговорности за штетне 
последице приватизације 2007. године, утврђивање штете и начин обештећења предузећа и 

http://www.pressonline.rs/kategorija/read/nece-severtrans-u-novo-preduzee
http://www.pressonline.rs/kategorija/autor_link/132/9
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=28383&oglId=1701&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1347519375&sc=6411c6a2b5acdd0d40cffbb6a9b8d1b3&dl=1
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запослених, као и преиспитивање пословања предузећа од раскида приватизације до данас, с 
обзиром на презадуженост и увећање дуга. 

Дугови одбијају купце 
„Севертранс" је безуспешно покушавао да пронађе новог власника. Према речима директора 
тог предузећа Ненада Ћелића, заинтересованих за куповину нема због нагомиланих дугова које 
им је оставио бивши власник Јерковић. - Дуг је око седам милиона евра, мада се тачна бројка 
не зна, јер се није водила документација о издаваним меницама - тврди Ћелић. 

Синдикати предлажу и да се нађе купац који ће имати веће капацитете од „Севертранса", те да 
се на тај начин гарантује нормална будућност предузећа и очување радних места. Такође, траже 
и да се стане на крај „дивљим" таксистима који, према њиховим речима, „Севертрансу" дневно 
наносе штету од 300.000 до 400.000 динара. 

Сомборском превознику је недавно лизинг кућа одузела 18 аутобуса, а аранжман за лизинг 
потписао је 2007. године тадашњи власник фирме Миле Јерковић. Подсетимо, НЛБ лизинг је 
имао уговор на 2,5 милиона евра, а „Севертранс" је био гаранција за друге Јерковићеве фирме. 

Линије нису угрожене 
- Тачно је да смо остали без 18 аутобуса, али то не угрожава ниједну нашу линију - изјавио је 
Ненад Ћелић, директор „Севертранса", и додао да је у протеклих неколико година предузеће 
купило седам половних возила и да преговарају за изнајмљивање још десетак аутобуса. 

- Недостаје нам још пет новијих, квалитетних аутобуса за иностране линије, али захваљујући 
добрим мајсторима и возачима ове линије одржавамо исправним и безбедним возилима, иако 
су прешла и преко 1,5 милиона километара - тврди Ћелић, и додаје да им је 
приоритет одржавање линија ка иностранству и Београду, које доносе и највећи профит и 
компензују губитак који ствара приградски саобраћај. 
„Севертранс" запошљава 200 сталних и тридесетак радника на одређено време. Већински 
власник са око 53 одсто капитала је Агенција за приватизацију, док је остатак у рукама малих 
акционара, углавном садашњих и бивших радника тог предузећа. Дуговања према запосленима 
су са 200.000 евра смањена на тренутних 60.000. „Севертранс" је, према речима запослених, 
једина аутобуска фирма која је опстала после лоше приватизације. На аукцији 2007. године 
продата је Милету Јерковићу за 460 милиона динара, односно тек нешто више од 50 одсто 
стварне вредности капитала којим је располагала фирма. Уговор је раскинут у марту 2009. 
године, а за тих годину и по дана Јерковић је, како га оптужују акционари и синдикалци, 
направио милионске дугове од којих се „Севертранс" још није опоравио.  
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http://www.pressonline.rs/kategorija/read/obradovic-137-ljudi-u-prosveti-tehnoloski-viak 

Извор: Танјуг 

Обрадовић: 137 људи у просвети технолошки 
вишак 

У наставку процеса рационализације броја запослених у школама у Србији, 137 људи 
проглашено је за технолошки вишак јер немају ниједан час, рекао је данас министар просвете, 
науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић. 
Непуну норму има близу 4.000 људи, а са одређеним фондом часова је њих још 1.800, рекао је 
Обрадовић новинарима у Ректорату Универзитета У Београду. 

Он је навео да ће као и до сада важити принцип по коме се наставници и учитељи преузимају са 
листе на нивоу општине. 

"Суштина у споразуму са синдикатима јесте да спречимо неконтролисани пријем нових људи 
на одређена радна меставан листе, да се види да ли унутар листе има профила који је потребан 
за ново радно место", рекао је Обрадовић. 
Тек након ове процедуре даје се могућност директору да распише конкурс, рекао је Обрадовић 
и навео да ће у министарству покушати да сачувају систем и запослене и да ублаже тешкоће 
економске кризе. 
Говорећи о рационализацији у оквиру ребаланса буџета, Обрадовић је навео да се разматра 
могућност смањења броја помоћника министра, кроз нову систематизацију, као и смањење 
броја одбора при министарству и накнаде за чланове одобра. 

Обрадовић је, поводом најаве да ће Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања бити спојени, навео да се то неће десити. 
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