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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1247974/Kako+do+posla+u+Srbiji.html 

Како до посла у Србији 

Савез самосталних синдиката Србије предлаже да се радницима, који због 
реструктурирања јавних предузећа остану без посла, обезбеде плате кроз државне 
субвенције. Из Националне службе за запошљавање поручују да је потребно 
развијати предузетништво, уз одређени подстицај државе. Министарство рада 
најављује Акциони план за запошљавање. 

Представници синдиката очекују да ће стопа незапослености од 23,5 одсто почети да се смањује 
тек 2014. године, док представници власти очекују да ће се раст стопе незапослености 
зауставити у овој години. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да у овој 
години не треба очекивати бољитак, у смислу смањења незапослености, већ тек у 2014. години. 

Учествујући у емисији РТС-а "Упитник", Орбовић је изнео податак да је у 2012. између 100 и 
300 радника дневно добијало отказ у Србији. 

Због најављеног реструктурирања јавних предузећа очекује се да ће без посла у 2013. остати око 
60.000 људи, рекао је Орбовић и додао да би за њих требало обезбедити плате кроз државне 
субвенције. 

Коментаришући податак да велики број људи у Србији ради "на црно", Орбовић је рекао да део 
кривице сноси и држава која гледа "кроз прсте" на ту појаву, ради очувања социјалног мира. 

Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић очекује да ће у 2013. години 
раст незапослености бити заустављен. Јовановић верује да ће борба против корупције и 
криминала довести до нових инвестиција и раста запослености, уз већ најављене промене у 
законској процедури за отварање нових радних места. 

Излаз из ове ситуације је развој предузетништва, уз одређени подстицај државе, нагласио је 
Јовановић и додао да је кљуцни део проблема структура незапослених, јер једна трећина или 
око 240.000 незапослених нема одговарајуће стручно образовање, а од тога око 80.000 нема 
основно образовање. 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 
рекао је да је у прошлој године девет одсто запослених изгубило посао, али је посао добило 
нешто преко три одсто. 

Главни разлог што је у прошлој години смањена незапосленост су сезонски послови, рекао је 
Мартиновић и навео податак да је на "црном" тржишту ангажовано око 12 одсто незапосених у 
Србији или готово 400.000 људи. 

Мартиновић је најавио и доношење Акционог плана за запошљавање, који би ускоро требало 
да усвоји Влада Србије, у цијем ће фокусу бити млади. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1247974/Kako+do+posla+u+Srbiji.html


3 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1247698/Strah+od+privatizacije+%22ispraznio%22+fabriku.ht

ml 

Страх од приватизације "испразнио" 
фабрику 

Два синдиката штрајкују у две одвојене просторије у предузећу за производњу 
армирано-бетонских стубова "Бетоњерка" у Алексинцу. Исплата три заостале 
плате је у другом плану, а тензије између запослених порасле су пошто је Агенција 
за приватизацију за март најавила продају предузећа. 

Страх од приватизације, после неуспешне 2008. године, кадровска размимоилажења или 
лични сукоби испразнили су фабричке хале Бетоњерке. После најаве о приватизацији први је 
почео да штрајкује већи синдикат Југоистока-а, који је остао у предузећу још из времена када 
су били део ЕПС-а. 

"Директор је показао колико зна да води фирму и сматрамо да је он, с обзиром да има и 
функцију привременог заступника капитала, најодговорнији за ситуацију у којој се Бетоњерка 
налази. Морам да напоменем да из текућег пословања имамо дуговања од преко 100 милиона 
динара по разним основама", каже Горан Лазаревић из синдиката Југоситока-а. 

Донедавни директор уједно и привремени заступник капитала Владимир Ивановић тешку 
ситуацију објашњава чињеницом да је у последње две године број тендера драстично смањен. 
Он каже да се некако пословало док није стигле вест о приватизацији, али да је у овим 
условима немогуће радити па је поднео оставку. 
 
"Синдикат Југоистока је рекао да нема против мене ништа да останем као заступник капитала 
и да имам њихову пуну подршку ако поставим њиховог човека за директора. Значи, ово је све 
манипулација радницима", каже Владимир Ивановић директор у оставци. 

Други мањи, Самостални синдикат почео је штрајк, јер им, како тврде, већи синдикат није 
дозвољавао да раде, па су самим тим и против њихових предлога. 
 
"Једино решење је само да Агенција за приватизацију што хитније доведе заступника који ће да 
изврши оно што треба да се изврши да бисмо ми кренули. Ми смо спремни сутра да почнемо да 
радимо", каже Миодраг Јовановић из Савеза самосталних синдиката. 

Последњу реч шта ће бити с Бетоњерком која је 76.5 одсто у власништву државе, даће Агенција 
за приватизацију. Крајњи рок је јун 2013. године до када би требало статус свих предузећа у 
реструктурирању да буде решен. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:415015-quotGalenikaquot-trazi-partnera 

"Галеника" тражи партнера 
С. Б.  

Влада Србије у уторак расписала позив заинтересованима за домаћу фабрику 

лекова. После прикупљања писама о намерама за стратешко партнерство, биће 

одлучено о моделу сарадње 

СРБИЈА од уторка и званично тражи партнера за "Галенику". Влада је објавила међународни 

јавни позив за достављање писма о намерама за стратешко партнерство са српском фабриком 

лекова. 

Тек када види достављене понуде, Влада ће одлучити да ли ће и по ком моделу продати 

домаћег произвођача. Потенцијални стратешки партнери "Галенике" могу да се пријаве за 

учешће у поступку до 18. фебруара, док је крајњи рок за достављање писма о намерама 18. март. 

Влада се одлучила да најпре прикупи писма о намерама заинтересованих фармацутских 

компанија, па тек онда одреди начин на који би стратешки партнер ушао у "Галенику". 

- У првој фази очекујемо да се јаве сви потенцијални заинтересовани инвеститори. Након тога, 

у односу на број понуда, Влада Србије би се определила за модел који је најбољи, могућ и 

реалан - кажу у Министарству финансија и привреде. 

УСЛОВИПРАВО да учествује у избору стратешког партнера имају компаније које су у 

фармацеутској индустрији најмање последњих пет година. Неопходно је и да су прошле године 

оствариле приход већи од 200 милиона евра. 

- Влада Србије се одлучила на прикупљање писма о намерама, уместо класичног тендера за 

продају, јер нам то омогућује да нађемо право решење за "Галенику", али и да покажемо свим 

потенцијалним партнерима да смо спремни да их саслушамо, да будемо флексибилни и да 

заједнички вратимо "Галенику" на стазе успеха и место које заслужује. 

А за продају Влада се одлучила због финансијских проблема "Галенике". Ова фабрика је 

тренутно у дуговима од око 170 милиона евра, али јој недостаје још најмање 50 милиона евра за 

функционисање током ове године. Држава "Галенику", како се чуло после одлуке да јој се нађе 

партнер, не би дала за мање од 120 милиона евра. Синдикати, с друге стране, сматрају да би 

држава могла најпре да докапитализује своју фабрику, па тек онда да јој тражи партнера. Од 

домаћих фабрика лекова, у којима држава има значајан удео, је још зрењанинска 

"Југоремедија". И она је недавно ушла у стечај. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:415025-Putari-Uz-pahulje-stize-i-kolaps 

Путари: Уз пахуље стиже и колапс 
Т. С.  

Предузећа задужена за одржавање путева упозоравају да нису потпуно 

оспособљена да обављају зимску службу. Новац из буџета за зимско одржавање 

није пренет „Путевима Србије“ 

НОВИ снег би, усред зиме, опет могао да изненади надлежне! Наиме, Самостални синдикат 

путара Србије упозорио је у уторак јавност да путарска предузећа због неодговорности државе 

нису потпуно оспособљена да обављају зимску службу. 

Оваква ситуација, у случају да дође до већих снежних падавина, а које ових дана блокирају 

регион, може имати, упозоравају синдикалци путара, тешке последице по становништво и 

привреду. Као одговорне они прозивају министарства саобраћаја и финансија, јер средства 

предвиђена буџетом за зимско одржавање још нису пренета "Путевима Србије". 

- "Путеви Србије" не могу да измире обавезе према путарским предузећима, која због тога 

немају основна средства за рад, а у многима радници нису примили зараде месецима - наводе 

синдикалци. - Желимо да упознамо јавност са правим стањем ствари и да именујемо одговорне 

за евентуалне проблеме до којих може доћи у обављању послова зимске службе. То су, пре свега 

Министарство саобраћаја и Министарство финансија и привреде. Ипак се надамо да ће, у 

последњем тренутку, ако већ није касно, држава реаговати у складу са својим обавезама. 

У Министарству финансија "лоптицу" пребацују на колеге у саобраћају. Ако је судити по 

недавној изјави Саше Мирковића, помоћника министра саобраћаја, путари су спремни за нови 

снег. То потврђују и у руководству "Путева Србије". Како кажу у овом јавном предузећу, зимска 

служба ради по плану, стање на путевима се редовно прати и буде ли падавина екипе ће одмах 

изаћи на терен. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/orbovic:-smanjenje-nezaposlenosti-tek-2014.-godine_364340.html 

Орбовић: Смањење незапослености тек 2014. 
Године 

Извор: Тањуг 

БЕОГРАД  

Највећи економски проблем Србије у овом тренутку је висока стопа 
незапослености од око 23,5 одсто - представници синдиката очекују да ће она 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:415025-Putari-Uz-pahulje-stize-i-kolaps
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почети да се смањује тек 2014. године, док представници државе очекују да ће се 
раст стопе незапослености зауставити у овој години. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да у овој 
години не треба очекивати бољитак, у смислу смањења незапослености, већ тек у 2014. години. 

Учествујући у емисији "Упитник" на РТС, Орбовић је изнео податак да је у 2012. између 100 и 
300 радника дневно добијало отказ у Србији. 

Због најављеног реструктуирања јавних предузећа очекује се да ће без посла у 2013. остати око 
60.000 људи, рекао је Орбовић и додао да би за њих требало обезбедити плате кроз државне 
субвенције.  
Коментаришући податак да велики број људи у Србији ради "на црно", Орбовић је казао да део 
кривице сноси и држава која гледа "кроз прсте" на ту појаву, ради очувања социјалног мира. 

Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић очекује да ће у 2013. години 
раст незапослености бити заустављен. Јовановић верује да ће борба против корупције и 
криминала довести до нових инвестиција и раста запослености, уз већ најављене промене у 
законској процедури за отварање нових радних места. 

Излаз из ове ситуације је развој предузетништва, уз одређени подстицај државе, нагласио је 
Јовановић и додао да је кљуцни део проблема структура незапослених, јер једна трећина или 
око 240.000 незапослених нема одговарајуће стручно образовање, а од тога око 80.000 нема 
основно образовање. 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 
рекао је да је у прошлој године девет одсто запослених изгубило посао, али је посао добило 
нешто преко три одсто. Главни разлог што је у прошлој години смањена незапосленост су 
сезонски послови, рекао је Мартиновић и навео податак да је на "црном" тржишту ангажовано 
око 12 одсто незапосених у Србији или готово 400.000 људи.  
Мартиновић је најавио и доношење Акционог плана за запошљавање, који би ускоро требало 
да усвоји Влада Србије, у цијем ће фокусу бити млади. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/362851/Orbovic-Smanjenje-nezaposlenosti-tek-2014-godine 

Орбовић: Смањење незапослености тек 2014. 
године 

Тањуг  

Највећи економски проблем Србије у овом тренутку је висока стопа незапослености од око 23,5 

одсто - представници синдиката очекују да ће она почети да се смањује тек 2014. године, док 

представници државе очекују да ће се раст стопе незапослености зауставити у овој години. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да у овој 

години не треба очекивати бољитак, у смислу смањења незапослености, већ тек у 2014. години. 

 

Учествујући у емисији "Упитник" на РТС, Орбовић је изнео податак да је у 2012. између 100 и 

300 радника дневно добијало отказ у Србији. 

 

Због најављеног реструктуирања јавних предузећа очекује се да ће без посла у 2013. остати око 

60.000 људи, рекао је Орбовић и додао да би за њих требало обезбедити плате кроз државне 

субвенције. 

 

Коментаришући податак да велики број људи у Србији ради "на црно", Орбовић је казао да део 

кривице сноси и држава која гледа "кроз прсте" на ту појаву, ради очувања социјалног мира. 

 

Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић очекује да ће у 2013. години 

раст незапослености бити заустављен. Јовановић верује да ће борба против корупције и 

криминала довести до нових инвестиција и раста запослености, уз већ најављене промене у 

законској процедури за отварање нових радних места. 

 

Излаз из ове ситуације је развој предузетништва, уз одређени подстицај државе, нагласио је 

Јовановић и додао да је кљуцни део проблема структура незапослених, јер једна трећина или 

око 240.000 незапослених нема одговарајуће стручно образовање, а од тога око 80.000 нема 

основно образовање. 

 

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 

рекао је да је у прошлој године девет одсто запослених изгубило посао, али је посао добило 

нешто преко три одсто. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/362851/Orbovic-Smanjenje-nezaposlenosti-tek-2014-godine
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Главни разлог што је у прошлој години смањена незапосленост су сезонски послови, рекао је 

Мартиновић и навео податак да је на "црном" тржишту ангажовано око 12 одсто незапосених у 

Србији или готово 400.000 људи. 

 

Мартиновић је најавио и доношење Акционог плана за запошљавање, који би ускоро требало 

да усвоји Влада Србије, у цијем ће фокусу бити млади. 
 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/smanjenje-nezaposlenosti-tek-2014-godine 

Смањење незапослености тек 2014. године 

Највећи економски проблем Србије у овом тренутку је висока стопа незапослености од око 23,5 

одсто а представници синдиката очекују да ће она почети да се смањује тек 2014. године, док 

представници државе очекују да ће се раст стопе незапослености зауставити у овој години. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да у овој 
години не треба очекивати бољитак, у смислу смањења незапослености, већ тек у 2014. години.  

Учествујући у емисији "Упитник" на РТС, Орбовић је изнео податак да је у 2012. између 100 и 
300 радника дневно добијало отказ у Србији.  

Због најављеног реструктуирања јавних предузећа очекује се да ће без посла у 2013. остати око 
60.000 људи, рекао је Орбовић и додао да би за њих требало обезбедити плате кроз државне 
субвенције.  

Коментаришући податак да велики број људи у Србији ради "на црно", Орбовић је казао да део 
кривице сноси и држава која гледа "кроз прсте" на ту појаву, ради очувања социјалног мира.  

Директор Националне службе за запошљавање Дејан Јовановић очекује да ће у 2013. години 
раст незапослености бити заустављен. 

Јовановић верује да ће борба против корупције и криминала довести до нових инвестиција и 
раста запослености, уз већ најављене промене у законској процедури за отварање нових радних 
места. 

Излаз из ове ситуације је развој предузетништва, уз одређени подстицај државе, нагласио је 
Јовановић и додао да је кључни део проблема структура незапослених, јер једна трећина или 
око 240.000 незапослених нема одговарајуће стручно образовање, а од тога око 80.000 нема 
основно образовање.  

Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић 
рекао је да је у прошлој године девет одсто запослених изгубило посао, али је посао добило 
нешто преко три одсто. 

Главни разлог што је у прошлој години смањена незапосленост су сезонски послови, рекао је 
Мартиновић и навео податак да је на "црном" тржишту ангажовано око 12 одсто незапосених у 
Србији или готово 400.000 људи.  

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/smanjenje-nezaposlenosti-tek-2014-godine
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Мартиновић је најавио и доношење Акционог плана за запошљавање, који би ускоро требало 
да усвоји Влада Србије, у цијем ће фокусу бити млади. 

аутор: ВСизвор: Тањуг/Нови магазин 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/258823/obradovic-bez-strajkova-do-kraja-skolske-godine.html 

Обрадовић: Без штрајкова до краја школске 

године 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић изјавио је 

данас да ће друго полугодиште почети на време и да нема најаву синдиката да ће 

бити штрајкова до краја школске године. 

Он је гостујући на Б92 објаснио да ће обележавање Светог Саве бити два дана раније, јер је 

Министарство просвете такав захтев добило од Канцеларије за верске заједнице. 

"Свети Сава ове године пада у недељу и сваке године се обележава радно, али није било 

наставе. Из Канцеларије за верске заједнице су нас замолили да се помери обележавање за 

петак, јер сматрају да ће бити веће присуство деце и запослених. Тај предлог нама се учинио 

логичним, ове године ће облежавање бити померено за 25. јануар и већ смо дали препоруку 

школама", нагласио је Обрадовић. 

Он је навео да тај дан деца неће одрађивати суботом, већ ће се часови надокнадити пре или 

после часова. На питање због чега о свему томе нису консултовали и синдикате, министар 

просвете је одговорио да не консултује синдикате и када му се други обрате и да је сматрао 

потебним да овако реагује. 

Говорећи о одласку младих из земље, министар просвете је истакао да је то аларм за државу и 

да задатак министарства просвете није да младима обезбеди радна места, већ да образује младе 

људе. 

"Наш задатак је да образујемо људе и да помогнемо привреди да имплементира тај наш 

производ, али ми не можемо њима да наредимо да запосле људе. Да је образовни систем добар 

говоре успеси нашин ученика и студената, преко 400 медаља на различитим такмичењима, 

Универзитет у Београду је међу 500 најбољих универзитет у свету", нагласио је Обрадовић. 

Он је подсетио је ово вишедеценијски проблем, да су раније одлазили неквалификовани 

радници, а да данас одлазе квалификовани млади људи. То се дешава, како је навео, због лоше 

економије, недовољно радних места, лоших приватизација. 

" Ми покушавамо да укључимо компаније да улажу у образовање, али да то не буде једна или 

две стипендије, већ да студенти могу да рачунају да ће касније у њима моћи да се запосле", 

навео је министар просвете. 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/258823/obradovic-bez-strajkova-do-kraja-skolske-godine.html
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На упозорења родитеља да поједине школе најављују да ће укинути целодневни боравак, 

министар је одговорио да неће бити таквих проблеме. 

"Уколико то неко ради у току школске године, ми ћемо то испитати. Постоји могућност да су 

целодневну наставу изводили без наше сагласности, па сада морају да прекину. Волео бих да 

знам која школа је у питању и све ћемо испитати. Када је реч о продуженој настави имали смо 

такве проблеме, јер родитељи упишу дете, али током године опадне интересовање", нагласио је 

он. 
Говорећи о инклузији, министар просвете је навео да се она добро спроводи, али каже и да 

поједини наставници то нису прихватили са еланом, као и да ће дефектолози бити укључивани 

у мери у којој то струка буде захтевала. 

" Република Србија је позвана да 6. фебруара, на годишњој скупштини УНИЦЕФ-а у Њујорку, 

прикаже своје ускуство као једна од земаља која је у региону постигла најбоље резултате у 

укључењу деце са сметњама у развоју и социјално угрожених група", закључвио је Обрадовић. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sta-ce-biti-s-novitetom 

Шта ће бити с "Новитетом" 

Састанак представника синдиката "Солидарност" и власника "Новитета" Драгана 
Ђурића тебало би да се одржи у среду(16.јануар), а очекује се да власник Ђурић 
изнесе планове у вези предузећа које не ради дуже од месец дана. 

Око 170 махом радница "Новитета" сада користи стари годишњи одмор 

Ђурић је, како је саопштено у "Солидарности", обећао да ће доћи на састанак сазван на 
синдикалну иницијативу, али власник "Новитета" није  "Дневнику" одговарао на мобилни 
телефон да потврди да ли ће заиста "отворити карте". 

Око 170 махом радница "Новитета" сада користи стари годишњи одмор, а оне које су годишњи 
одмор искористиле налазе се на плаћеном одсуству. Раднице нису примиле зараде за октобар и 
новембар из прошле године и немају оверене здравствене књижице. 

- Пошто плаћено одсуство не може да траје вечно, интересује нас шта ће даље бити са 
производњом. У протеклих годину дана скоро сваки месец је био организован шрајк због 
кашњења плата, и производња је често прекидана на неколико дана, јер није било мазута - 
рекла је председница синдиката "Солидарност" Гордана Којић. 

Из синдиката "Солидарност"  су поручили малим акционарима да не долазе  у седиште 
"Солидарности", јер је састанак са власником  Ђурићем искључиво синдикални и везан је за 
решавање егзистенције запослених. 

- Интересује нас шта ће бити са радницама, јер због неоверених здравствних књижица не могу 
да се лече, нити да остваре било које право из социјалне заштите - рекла је Гордана Којић и 
позвала мале акционаре - некадашње запослене, да присуством не ометају састанак. 

З. Делић 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sta-ce-biti-s-novitetom

