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Газде више траже физикалце 
Биљана СТЈЕЉА  

Стручност није гаранција да ће се наћи посао, показују подаци Службе за 

запошљавање. Послодавци у јуну тражили више од 2.000 радника са основном 

школом 

ВЕЋ на измаку стрпљења и сваке наде да ће се икада запослити, позив да дођу на ново радно 

место у јуну су добила 622 „срећника“ који су на бироу рада чекали пуних десет година. Уговор 

за стално потписало је, међутим, само њих 83, док су остали пристали и на привремене и 

сезонске послове, непотпуно радно време или пак на одређени рок. 

У јуну су са евиденције незапослених избрисана 25.752 презимена, колико је људи нашло 

посао. Готово исто толико је одлучило да одустане и да се више не „чекира“ код својих 

саветника на бироу, јер су проценили да од тога нема вајде. У истом месецу је на биро стигао 

33.841 нови незапослени, међу којима 12.530 никада раније није радило, док остали имају 

искуство и са послом и са губитком радног места. 

Док привреда не стане на ноге, тешко је очекивати да се битније смањи листа од преко 760.000 

незапослених у земљи, али томе у прилог свакако неће ићи њихова квалификациона структура 

- више од 200.000 пријављених на бироу нема ама баш никакав занат у рукама. 

Што, опет, парадоксално, данас може бити и предност - послодаваци су у јуну тражили највише 

физикалаца. Власницима предузећа било је потребно 2.079 неквалификованих радника, без 

икакве стручне спреме. У истом месецу је, од ове службе, затражен само по један доктор, 

наставник ликовног, инжењер машинства, правник, менаџер, библиотекар, интерниста... 

Почетком лета посао је добило и 87 геронтодомаћица, пет роштиљџија, 208 продаваца, 90 

кројача, 46 обућара, 34 келнера, 29 аутомеханичара, 28 пекара, 23 болничара... 
ЗАБРИЊАВА НЕЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХНајвиШе забрињава незапосленост младих. Послу 
се сада нада чак 142.400 оних који су између двадесете и тридесете године и још 96.720 оних 
који имају између 30 и 34 године. - Стопа незапослености међу младима је прешла 50 одсто и 
последице таквог неповољног односа ће сви осетити - каже Млађан Ковачевић, економиста. - 
Самим тим што немају посао, након школовања њихово и знање и вештине бледе, не стичу 
никаква нова искуства и не напредују, па су све мање конкурентни на тржишту рада и, када и 
дођу до посла, послодавци су њима поприлично незадовољни. 

Ипак, међу свима који су се у јуну запослили, уговор за стално је потписао тек сваки четврти, 

односно свега 5.030 грађана. Неки су своју шансу чекали само три месеца (таквих је 928), њих 

1.056 између једне и две године, 405 од три и пет... 

Боље пролазно време имали су кандидати који су пристајали на посао са одређеним трајањем, 

па је такве уговоре потписало њих 10.497, а више од половине је то учинило у року од годину 

дана од датума када су се први пут пријавили на биро. 
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И док су неки подизали своју докуметацију са бироа, други су се пријављивали. У јуну се у 

евиденцију НСЗ уписало највише машинаца - њих чак 4.396. Документацију је предало и 2.104 

електротехничара, 1.266 текстилаца, 920 грађевинара, 1.105 саобраћајних радника, 3.035 

трговаца у угоститеља, 3.509 правника и економиста, 11.801 наставник... 

Јаз између понуде и потражње све је драматичнији, па послодавци имају огроман избор у 

одабиру кандидата. Тако им је, на пример, било потребно свега 15 ветеринара, а на 

располагању им је било њих 3.585, посао су понудили само двојици металурга иако их је „на 

чекању“ 2.163. Тражена су само 22 хемичара, а биро их има 13.752, нудили су посао четворици 

од укупно 769 стаклара, 26 од 4.789 графичара, 11 од укупно 3.194 стоматолога... 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397201/Drzava-vlasnik-66-odsto-Simpa 

ВЛАДА МЕЊА ДУГОВЕ У ВЛАСНИШТВО 

Држава власник 66 одсто „Симпа“ 

Гордана Булатовић  

Влада Србије би наредних дана требало да усвоји закључак којим се око шест милијарди 

динара вредан дуг за порезе и доприносе компаније „Симпо“ конвертује у државно 

власништво, сазнаје „Блиц“. 

Држава је и сада највећи појединачни власник ове фирме, са око 29 одсто, али остале акције су 
у рукама малих акционара и приватних инвеститора. С обзиром на то да се акцијама ове фирме 
тргује на берзи, лако је израчунати да њена вредност на тржишту не прелази 110 милиона 
динара. 
  
Ипак, Влада је, тврди извор „Блица“, одлучила да омогући овој фирми да настави да ради, 
односно да и надаље, са 4.500 запослених, остане један од највећих послодаваца на југу Србије. 
 
Тренутно је блокирано преко 200 рачуна фирми које нису измириле своје пореске обавезе. 
Иначе, на име пореза предузећа данас дугују око три милијарди евра. Већина њих, односно око 
70 одсто је у стечају, па се већи део дуговања води као ненаплативо. 
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У блокади су и рачуни бројних локалних јавних и комуналних предузећа. Влада Србије је 
закључком дала могућност локалним самоуправама да до 31. јула ове године дају гаранције да 
ће фирме чији су оснивачи измиривати заостале обавезе кроз репрограм. 
 
Како сазнајемо, само 20 одсто општина и градова у Србији прихватило је ову могућност, па се, 
већ од данас, најављују блокаде рачуна свих локалних самоуправа које имају у саставу 
предузећа која нису плаћала дажбине држави, али ни својим запосленима. За сада их, како 
сазнајемо, има двадесетак. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397083/Od-septembra-skuplje-meso-sir-grejanje-voda 

ШТА ПОСЛЕ ГОДИШЊИХ ОДМОРА 

Од септембра скупље месо, сир, грејање, 
вода... 

Маријана Кркић  

Нови удар цена који стидљиво најављују прерађивачи и увозници грађане може да очекује већ 

у септембру. Од јесени ће, према проценама, бити скупље месо, млеко, млечни производи, јаја, 

грејање, уље, брашно, шећер... Стручњаци за аграр ипак мисле да поскупљења, бар када је реч о 

аграру, у просеку неће прећи три одсто. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397083/Od-septembra-skuplje-meso-sir-grejanje-voda
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Кликни за увећање (+) 

 

После летње сезоне када цене меса, млека, јаја и других лако кварљивих производа мирују, од 
јесени по правилу креће талас поскупљења. Као и сваке године до сада, из топлана у Србији и 
сада се најављују нове цене. Да подсетимо, прошлог септембра је грејање у неким градовима 
поскупело и 45 одсто. 
 
- Можемо очекивати нове цене брашна, уља, шећера... Све зависи од успеха пољопривредне 
године, а на нове цене утицаће и поскупљење струје од 11 одсто. Струја ће, према проценама, 
утицати око 0,8 одсто на општи раст цена на мало. И грејање ће на неки начин погурати цене, 
као и скупља вода, нафта и нафтни деривати - каже за „Блиц“ Владана Хамовић, стални члан 
Научног друштва економиста Србије. 
Према њеним речима, колико ће конкретно поскупети који производи зависиће највише од 
произвођача, а у овом моменту то нико не зна. 
 
Милан Простран из ПКС каже да не очекује знатније поскупљење аграрних производа, али 
каже да ће скупља струја има утицај од око три одсто на крајње цене хране на тезгама. 
 
- Да ли ће произвођачи искористити струју за поскупљење прехрамбених производа, зависи од 
њих. Можда и неће, јер се очекује родна година, која ће неутралисати тај удар. Трговци 
рачунају и на слабу куповну моћ грађана, па нерадо дижу цене - наводи Простран. 
  

Цена хлеба остаје иста 

 

Зоран Пралица, председник Уније пекара, тврди да код 

http://www.blic.rs/data/images/2013-08-03/366228_1011a_origh.jpg?ver=1375562377.jpg


6 

 

пекара поскупљења неће бити. 

- Учешће брашна као основне сировине може да компензује 

скупљу струју. Брашно појефтињује, јер нова пшеница тек 

сад креће да се меље - тврди он. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-nezaposleno-80000-mladih 

У Војводини незапослено 80.000 младих 
 

Висока стопа незапослености, тешко добијање посла, а веома лако остајање без 
њега, стварност је с којом је већ неко време, због економске кризе, суочена Србија, 
али и готово све европске земље. Број незапослених расте или стагнира па је у 
Србији на крају јуна без посла било око 776.500 људи, што је, свакако велики број. 

Ипак, радује то што је у односу на месец раније незапослених око 7.500 мање, што је, углавном 
последица сезонских послова. У исто време у Војводини је, на евиденцији  Националне службе 
за запошљавање било готово 203.600 незапослених, што јесте велика бројка, али је, као и на 
нивоу целе земље, мање него у мају и то за 2.308 лица. 

Занимљиво је да је, на основу података Републичког завода за статистику, крајем маја у 
Војводини радило 440.016 људи, што је у односу на месец раније повећање за 52 радна места. 
Од тог броја на приватне предузетнике и запослене код њих “отпада”  95.873 особе, што само по 
себи говори да је огроман број оних који ради запослен у државним институцијама, јавним 
предузећима, једном речју – на државним је јаслама. Дакле око 450.000 људи ради, више од 
200.000 је незапослено, а сличан је и број пензионера па практично један запослени ствара 
доходак за себе и још неколико њих, изузимајући сопствену породицу коју треба прехранити и 
прегурати сваки месец. 

Статистички подаци, нажалост, дају слику која је углавном упросечена и може се посматрати 
на много начина. Такође, када се посматрају статистички подаци, где људи постају бројке и где 
се утврђују одређене вредности које се анализирају, проблеми се много мање виде јер се фокус 
ставља на конкрентно питање па је тако и с подацима које говоре о годинама живота оних који 
чекају посао. Наиме, ти подаци на нивоу војвођанских филијала НСЗ-а недвосмислено показују 
да је међу регистрованим незапосленим лицима највише особа од 25 до 29 година јер је од 
укупног броја незапослених на евиденцији њих 26.859, односно 13,2 одсто. Посматран 
изоловано, тај податак не говори много, али ако се анализира, рецимо, на основу стручности 
тих људи који су у другој половини треће деценије живота, онда ти подаци говоре много. 
Наиме, ако се претпостави да је међу готово 27.000 људи бар половина високобразованих, који 
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су најмање 16 година провели у клупи где су стицали различите нивое образовања и 
стручности, јасно је да је сваки дан без посла и могућности да се дуго стицано знање примени, 
изгубљен, бачен у ветар – без обзира на то о којој је струци реч. Јер у многим струкама и један 
месец је много, а година - две непремостив јаз. 

Када се томе дода и број оних нешто старијих, од 30 до 34 године, којих је на евиднецији НСЗ-а 
2,3 одсто укупног броја незапослених јер их је 24.992  те они стари од 20 до 24 године, којих је 
22.052, или 10,8 процената, као и незапослени с навршених 15 па до 19 година – 6.299, или 3,1 
одсто, јасно је да је бројка оних који су без посла у време када су најпродуктивнији и по снази и 
по знању забрињавајућа јер је реч о више од 80.000 људи, или готово 40 одсто укупног броја 
незапослених. Јер, сваким даном су старији, а стаж, примена стеченог знања и стицање 
искуства им измиче. 

Међу незапосленима је и много оних, такође у пуној снази, који су у другој половини четврте 
деценије, јер је 24.458 људи, или 12 одсто укупног броја незапослених на евиденцији 
војвођанског НСЗ-а, старо од 35 до 39  година, свега је пола процента мање, или 23.486 особа 
без посла које су старе од 40 до 44 године, док је оних од 45 до 49 година 24.295, што чини 11,9 
одсто укупног броја незапослених на евиденцији НСЗ-а. Незапослених старих од 50 до 54 
године је 23.952, односно 11,8 одсто, на посао чека 19.987 старих од 55 до 59 година, што је 9,8 
одсто, док је незапослених од 60 до 64 године 7.207, или 3,5 одсто укупног броја незапослених 
на евиденцији НСЗ-а. 

И док се незапослени до 35 година суочавају с великим бројем проблема које носи 
незапосленост, сасвим сигурно је најважнији онај егзистенцијални – заснивање породице – 
они нешто старији имају проблем како да сачувају и одрже породицу у ситуацији 
незапослености и немаштине. Наиме, млади све чешће одустају од брака, уз то су и разводи све 
чешћи и мање је младих јер одлазе, а мање је и деце јер се многи не враћају... Они мало старији 
су у незавидном положају да са све мање новца и посла обезбеде основне животне потребе 
породице, постају несигурнији, повучени, тиши, незадовољнији... Последице и једног и другог 
су огромне и дугорочне, и иако нису одмах видљиве, надлежни би требало да их увиде на време 
и предузму кораке да их ублаже. 

Д. Млађеновић 
Мали градови умиру 
На евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) налази се 776.000 незапослених, од 
чега је 210.545 младих старости до 30 година, који својом енергијом, идејама и знањем могу да 
буду продуктивнији у свакој компанији. 

- Од око 800.000 незапослених у Србији око 40 одсто су млади, односно око 250.000 људи 
млађих од 30 година је у Србији без посла и они морају бити приоритет за запошљавање јер 
својом енергијом, идејама и знањем могу да буду продуктивнији у свакој компанији, колективу, 
фирми и институцији - рекао је државни секретар у Министарству омладине и спорта Ненад 
Боровчанин. 

Према његовим речима, када је неки колектив продуктивнији ствара се могућност и за нова 
запошљавања што је, како каже, важно и за друштво јер се на тај начин спречава исељевање из 
мањих места и градова у веће. 

Горе него лане 
Иако је у јуну ове године број незапослених у Војводини био око 2.000 мањи него у мају, у 
односу на прошлогодишњи јун на евиденцији војвођанских филијала Националне службе за 
запошљавање сада је више незапослених. Наиме, у јуну прошле године било је регистровано 
199.232 незапослених, што је око 4.000 мање него сада, а мање незапослених било је и на крају 
прошле године, када их је било регистровано 200.956. 


