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Субвенције стижу на време 
З. Р.  

Инвеститорима који су потписали уговоре биће уплаћени подстицаји за отварање 
нових радних места, истичу у Министарству привреде. Нова влада ће анализирати 
рад СИЕПА 

МИНИСТАРСТВО привреде поштоваће све закључене уговоре са инвеститорима који су 
испунили обавезе за које су добили субвенције. У буџету за ову годину нису предвиђена 
средства за отварање нових радних места, али је „резервисан“ новац за исплату раније 
преузетих обавеза. Инвеститори који су претходних година потписали уговоре могу и даље да 
рачунају на помоћ државе, јер је за ову намену предвиђено око пет милијарди динара. 
 

- Ова средства исплаћиваће се према утврђеној динамици, односно темпом који је и предвиђен 
закљученим уговорима - наводе у Министарству привреде. - Испунићемо све обавезе које 
проистичу из раније потписаних меморандума о сарадњи са свим инвеститорима, укључујући и 
обавезе према финској ПКЦ групи, јер је ова инвестиција од великог значаја за град Смедерево 
и његове грађане. 
У новембру Министарство привреде изнело је податке да је држава у протеклих шест година 
уложила 300 милиона евра за отварање 55.000 нових радних места у 241 предузећу. Међу тим 
фирмама су, како је навео, 163 активна пројекта који још нису повукли сва одобрена средства, 
56 окончаних пројеката чије се спровођење још проверава и 22 пројекта која су формално 
окончана. 
Министарство привреде је у новембру активирало део банкарских гаранција, за осам предузећа 
која нису поштовала одредбе из уговора, у вредности од 1,4 милиона евра. У многим 
случајевима није могуће повратити у буџет исплаћене субвенције, јер су банке које су 
гарантовале за уговорене обавезе, као што су Агробанка, Развојна банка Војводине, Привредна 
банка Београд, у међувремену престале да постоје.Тренутно је ненанплативо двадесетак 
гаранција, вредних више од два милиона евра. 
 

СИЕПА ЈОШ НА РАЗМАТРАЊУ 
У Министарству привреде кажу да ће тек после избора и формирања нове владе Републике 
Србије анализирати досадашњи концепт рада Агенције за привлачење страних инвестиција и 
промоцију извоза (СИЕПА) и Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ). Тада ће се 
утврдити нова политика подстицаја домаћим и страним инвеститорима. Идеја бившег 
министра Саше Радуловића била је да се ове установе угасе, а да људи који раде на привлачењу 
инвестиција пређу у Министарство привреде. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477568-Novi-zakon-predvidja-Siromasni-bez-

besplatne-pravne-pomoci 

Нови закон предвиђа: Сиромашни без 

бесплатне правне помоћи 
В. Црњански Спасојевић  

Удружења грађана о предлогу за бесплатну правну помоћи. Без ових услуга остаће 
неписмени, жртве насиља... 

НЕКОЛИКО хиљада најугроженијих и најсиромашнијих у Србији с новим предлогом закона о 
бесплатној правној помоћи неће више имати право на бесплатну заштиту, упозоравају 
организације које су им до сада помагале. 
Јер, да би добили ту услугу, грађани морају да буду корисници неког давања - социјалног, 
материјалног или дечјег додатка. То значи да правно невидљиви, који нису ни на каквим 
евиденцијама, и којима је неопходна помоћ да би се уопште регистровали и извадили 
документа, за ово неће моћи да конкуришу. А само њих има око 6.000. Неће моћи да 
конкуришу ни инвалиди који нису на евиденцији центра за социјални рад, а нису у стању до 
центра ни да дођу. Захтев неће моћи да поднесу ни жене жртве породичног насиља, које нису 
корисници помоћи, а њихови приходи су мизерни, па не могу да плате адвокате. 
- Право на помоћ неће имати ни неписмени и неуки, који не знају како да остваре своја права 
из социјалне заштите, као ни они који станују у удаљеним местима и не могу лако да дођу до 
органа управе који одлучује о правима из социјалне заштите. Биће искључена и лица која имају 
примања већа од 7.628 динара, колико је основица за остваривање права на новчану помоћ. 
Имајући у виду адвокатску тарифу, они неће имати никакав приступ правди - каже Данило 
Ћурчић, правни аналитичар "Праксиса". 
Бесплатна правна помоћ до сада је била организована само у локалним самоуправама, и то у 
врло ограниченом обиму. Највећи терет у пружању ове услуге носиле су невладине 
организације и правне клинике при Правним факултетима. Од 2007. оформљене су три радне 
групе и направљене три верзије закона, али он никада није заживео. Последњу верзију 
представници невладиног сектора оцењују као најлошију. 
- Они који траже помоћ морају у захтеву да наведу које им је уставно право повређено због чега 
им је помоћ потребна. А да би то могли да утврде, опет им је потребна бесплатна правна помоћ, 
јер сами сигурно такав захтев не могу да напишу - упозорава Вања Мацановић, адвокат 
Аутономног женског центра, која заступа жртве породичног насиља пред судом. 
Овај центар пружио је до сада бесплатну правну помоћ за 45 одсто жена евидентираних жртава 
насиља у Београду. Убудуће то неће моћи на тај начин да ради. 
Колико је везивање бесплатне правне помоћи за центре за социјални рад ограничавајуће, 
показује и члан Закона о социјалној заштити по ком је појединац неспособан за рад дужан да 
уз захтев за утврђивање права на новчану социјалну помоћ достави и правноснажну судску 
одлуку или доказ да је код суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од 
сродника. Дакле, онај ко не тужи сина или ћерку који не брине о њему, неће добити никакву, па 
ни правну помоћ! 
По Ћурчићевим речима проблем је и зато што корисници републичких давања имају право 
само девет месеци на примања, па следи тромесечна пауза. То значи да у та три месеца они 
неће имати право да траже бесплатну правну заштиту. 
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БЕЗ ГАРАНЦИЈЕ 
РАНИЈИ законски предлози право на бесплатну правну помоћ гарантовали су: деци без 
родитељског старања, односно детету коме није обезбеђено адекватно заступање, лицима која 
су принудно хоспитализована, жртвама тортуре или трговине људима, жртвама породичног 
насиља, тражиоцима азила, жртвама дискриминације. Сада такве гаранције нема. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477479-Saznajte-ko-u-Srbiji-najduze-ceka-na-

zaposlenje 

Сазнајте ко у Србији најдуже чека на 

запослење! 
Танјуг  

Међу високо образованим грађанима најдуже на посао чекају лекари опште 
медицине, стоматолози, али и стручњаци попут организатора аутоматске обраде 
података 

БЕОГРАД - Међу високо образованим грађанима најдуже на посао чекају лекари опште 

медицине, стоматолози, али и стручњаци попут организатора аутоматске обраде података, који 

на прво запослење просечно чекају и дуже од шест година, показали су подаци Националне 

службе за запошљавање (НСЗ). 

У Србији има 769.546 незапослених, од чега 27, 2 одсто, односно 209. 202 чине млади. 

 

Према подацима НСЗ, од укупног броја незапослених 245.406 чине неквалификовани и 

полуквалификовани радници, а око 78.000 високо образовани- тачније 10, 14 одсто од укупног 

броја незапослених. 

Када је реч о струкама, подаци показују да међу лицима са завршеним академским студијама и 

факултетом на посао дуже од 6,5 година чекају организатори аутоматске обраде података, 

приближно и лекари опште медицине, а 5, 8 година на посао чекају стоматолози, 5, 5 година 

професори општенародне одбране и друштвене самозаштите, као и организатори економског 

пословања. 

Више од четири године незапослени су организатори заштите на раду, историчари уметности, 

инжењери геологије, металургије, док скоро четири године на посао чекају политиколози. 

 

Међу грађанима са завршеном вишом школом, више од шест година на посао чекају 

организатор набавних и продајних послова, а више од пет година организатор рада, 

оперативни програмер аутоматске обраде података, технолог заштите на раду, наставник 

разредне наставе, статистичари, инжењери ПТТ саобраћаја, оперативни туристички 

организатор, виши социјални радник и машински инжењер-конструктор. 
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Међу онима са завршеном средњом школом, који чине и највећи део незапослених, више од 

седам година без посла су руковаоци хемијских уређаја и машина, ветеринарски лаборанти, 

продавци мешовите робе.... 

 

Несто мање од седам година у просеку запослење чекају они који се баве специфичним 

занимањима, попут техничара плетења, предења, као и поштари. 

 

Према подацима НСЗ, међу свршеним средњошколцима у дужем временском периоду бележи 

се нешто већа потражња за оператерима на ЦНЦ машинама, а тражени су и аутотроничари, 

мехатроничари, књиговође, рачуновође, занимања у области неге старих и здравствене 

неговатељице, медицинска сестра-специјалиста инструментирања и козметичари... 

Тражена занимања су и електротехничар електронике, електротехничар рачунара, 

електротехничар рачунарских мрежа и телекомуникација, техничар мехатронике, техничар за 

биотехнологију, техничар за компјутерско управљање, радник на обезбеђењу - техничар 

обезбеђења. 

 

Са завршеном вишом школом и факултетом најтраженији су инжењери електротехнике, ИТ 

стручњаци, инжењери електронике, машинства и грађевине са одговарајућим лиценцама, 

математичари, наставници страних језика, лекари с одговарајућим специјализацијама 

(анестезиолози, кардиолози, офталмолози, гинеколози...), фармацеути, стручњаци за 

финансије, односно рачуновође. 

 

Без обзира што бележимо нешто већу потражњу за овим профилима, не можемо рећи да се 

ради о дефициту, већ можемо говорити само о томе да се лица ових профила могу брже или 

лакше запослити, нарочито ако се ради о кандидатима који имају велико радно искуство, 

наводе у Националној служби за запошљавање. 

Ипак, од укупног броја тражених послова у 2013. години, за које је НСЗ пружила услугу 

посредовања у запошљавању, забележен је податак да за скоро три одсто послодаваца на 

евиденцији није било стука тражених профила или та лица нису имала довољно знања и 

вештина. 

 

Ради се највише о кандидатима који поседују специфичне лиценце из области машинства, 

грађевине. 

 

Подаци сајта за запошљавање Инфостуд показали су да је на основу огласа објављених на том 

сајту у току 2012. године највише огласа било у области трговине, продаје, а онда и 

администрације, рачуноводства, ИТ индустрије, потом економије, а за стручњаке из 

саобрацахаја (логистика), менаџмента, медијима, области људских ресурса. 

 

Као и прошле године, ИТ бележи раст у односу на друге категорије када се ради о понуди 

радних места, медутим, број пријава на ове огласе још увек није довољно велик да задовољи 

потребе тржишта. 
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Слична је ситуација у области електротехнике и фармације, односно у тим областима слабији је 

одзив кандидата у односу на понуду посла. 

Ако се посматра понуда посла, односно број објављених огласа у току године, не узимајући у 

обзир заинтересованост кандидата, најлошија ситуација била код занимања као што су 

библиотекар, инжењер графичке технологије, лифт монтер, сниматељ, проценитељ ризика, 

инжењер шумарства, а ништа лакше није било ни инжењерима заштите биља, као и 

стјуардесама, показали су подаци Инфостуда. 

 

Стручњаци указују да образовни систем најчешће није прилагођен тржишту рада, док у неким 

школама то покушавају да надоместе увођењем праксе и одговарајућих програма. 

 

На пример, анализа коју је урадила Висока школа струковних студија за информационе 

технологије ИТС показала је да се потражња за програмерима мобилних апликација знатно 

повећала на тржишту рада у Србији, па ће та школа сходно томе прилагодити наставни 

програм. 

"Већ имамо студенте који обављају праксу у изради андроид апликација и радићемо и даље на 

томе", рекла је помоћник директора за истраживање на Високој школи ИТС Светлана Анђелић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477432-Do-posla-jednim-klikom 

До посла једним кликом 
Ј. Ж. Скендерија  

До радног места у нашој земљи многи грађани последњих неколико година долазе 
уз помоћ интернета. У Националној служби за запошљавање тренутно је 77.754 
кандидата који су у онлајн потрази за послом 

ПОСАО се у Србији, сматрају многи, најлакше добија уз партијску књижицу, "дебелу" везу или 
добру препоруку. Они који све ово немају или не желе да користе, до плате долазе много теже. 
Новински конкурси за нова радна места су готово нестали, од тржишта рада многи су дигли 
руке, па је потрага за парчетом хлеба сведена на свакодневно "копање" по интернету. Овакав 
вид тражења посла захтева велико лично ангажовање, за разлику од осталих, где други раде за 
нас. 
У Националној служби за запошљавање наглашавају да у њиховој бази биографија постоји 
77.754 активних си-ви кандидата који овим путем траже посао или промену запослења, од чега 
је 31.840 особа пријављено у последњих годину дана. То говори колико је технолошки 
узнапредовало и тржиште рада, а и њихови клијенти. 
- Послодавци који користе услуге интернет сајта НСЗ искључиво комуницирају електронски - 
каже Јадранко Матић, саветник за запошљавање НСЗ. - Они се на тај начин пријављују на сајт, 
постављају огласе, шаљу мејлове, претражују базе ЦВ. У бази послодаваца се налазе профили 
7.620 компанија, а у последњих годину дана пријавило се 3.207 послодаваца, од чега је 1.718 и 
активирало свој налог за коришћење. 
Посредовање између послодаваца и особа које траже запослење или промену посла, путем 
интернет-сајта НСЗ, представља само један од начина посредовања, односно пружања услуга 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:477432-Do-posla-jednim-klikom
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клијентима. Он пружа могућност брзог долажења до информација о слободним пословима и 
запошљавању. 
ТраЖење посла генерално, не само преко Интернета, подразумева самосталну активност 
кандидата у проналажењу посла. Незапослени који то не умеју обучавају се у клубовима за 
тражење посла које НСЗ има у филијалама широм Србије. 
- Предност тражења посла путем интернета огледа се у брзини и доступности информација о 
великом броју послодаваца и слободних послова - каже Матић. - Међутим, овај начин захтева 
од кандидата информатичку писменост, затим знање како и на који начин написати си-ви, 
пропратно писмо, познавање претраге сајтова који нуде слободне послове, регистрацију на тим 
сајтовима, свакодневну проверу и преглед огласа и пријаве на њих било путем сајта или 
слањем мејла. 
"Инфостуд" је један од најпосећенијих сајтова за тражење посла у Србији. Сарађују са више од 
10.000 клијената и послодаваца, док се годишње огласи између 2.000 и 3.000 фирми. На један 
оглас, овде објављен, стигне минимум 200 пријава, а често тај број пређе и 1.000. 
Елена Ердељановић из "Инфостуда" наглашава да се увек труде да пренесу поруку 
посетиоцима да није добро пријављивати се на све огласе редом, чак и када не испуњавају 
услове конкурса. 
- На тај начин сами себи стварају "горак укус у устима" и став да се посао може наћи само преко 
везе - каже Ердељановићева. 
- Потребно је редовно пратити огласе који се објављују на интернету, пријавити се на мејл-
листу како би били на време обавештени о новим радним местима, а затим се пријављивати на 
оне позиције где испуњавате око 90 одсто услова које послодавац тражи. 
Према анализи коју је "Инфостуд" урадио за последње три године, у просеку се годишње преко 
њиховог сајта запослило између 25.000 до 30.000 људи. Ако би се узео средњи број као мерило, 
то би значило негде око 2.300 људи на месечном нивоу. 
НАЈТРАЖЕНИЈИ ТРГОВЦИ, ФАРМАЦЕУТИ... 
* На сајту НСЗ је прошле године било постављено 2.911 огласа, са 9.978 слободних радних 
места 
* Од профила најтраженији су били комерцијалисти, трговци, дипломирани фармацеути, 
лекари специјалисти, ауто-механичари, машински инжењери, грађевински инжењери са 
лиценцама 
* Послодавци су тражили и куваре, конобаре, возаче у друмском превозу, рачуновође, 
дипломиране правнике, агенте осигурања, браваре, завариваче, медицинске сестре... 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbolek_se_rasprodaje_zesce_nego_ikad.4.html?news_id=276005 

Мали акционари некада моћне фармацеутске куће и даље чекају да се расветли та спорна 

приватизација 

Срболек се распродаје жешће него икад 

АУТОР: ИВАНА НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Представници малих акционара и бивши радници Срболека обратили су се ових дана 
јавности и затражили помоћ да се сачува макар део преосталог капитала некада моћне 
фармацеутске куће. Иако је први потпредседник Владе Александар Вучић, објављујући 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/srbolek_se_rasprodaje_zesce_nego_ikad.4.html?news_id=276005


8 

 

последњих дана пред Нову годину резултате истрага у случајевима 24 спорне приватизације, 
рекао да ће и случај Срболека, такође са тог списка, ускоро бити расветљен, „али је остало да се 
испитају још неки детаљи“, помака нема. 
Представник малих акционара Зоран Гочевић тврди за Данас да се безакоње у стечају 
наставило „још чешће него раније“. 

- Одбор поверилаца од почетка 2012. не ради у законитом саставу. Стечај се води без два 
органа, нове чланове поставља судија. Само један члан тог тела, Милорад Савић, представник 
биших радника и малих акционара, изабран је по закону, сви остали чланови су на неки начин 
повезани са бившим власником, Јовицом Стефановићем Нинијем. Они не само да су заједно са 
њим и упропастили Срболек него су и формално изгубили право на место у Одбору, али су и 
даље ту, мада су, из само њима познатих разлога, размирица и пребијања, до сада више пута 
одлазили и враћали се - каже Гочевић. 

Он тврди да се Одбор од новембра до августа прошле године није састао, а у међувремену је 
продато Срболеково стовариште у Лесковцу, турској фирми Србија џинс. 

- Стовариште је продато фирми која није ни дала понуду на лицитацији, појавио се извесни 
Милан Вучић, кога стечајни управник представља као адвоката, затим даје понуду нека друга 
фирма која и не постоји у привредном регистру. Покренута је и продаја зграде Срболека у 
Сарајевској улици, коју је тражила Чачанска банка. Продаја је обустављена у марту, јер је 
Привредни суд уважио наш приговор. Заправо, банка је Стефановићу одобрила кредит на 
основу фалсификоване документације - каже Гочевић и додаје да се очекивало да се сазове 
Скупштина и изаберу нови чланови, али да је „стечајни управник распродају имовине 
Срболека наставио потпуно на своју руку, без мишљења Одбора, иако је по закону обавезан да 
га консултује приликом доношења тако важних одлука као што је уновчавање имовине“. 
„Стављали смо приговоре на овако самовољно поступање стечајног управника, али их суд није 
уважавао, тако да смо на крају поднели и кривичну пријаву против стечајног управника“, каже 
Гочевић. 

На оптужбе малих акционара стечајни управник Драган Перковић одговара да је све рађено по 
закону. 

О саставу одбора поверилаца не одлучују ни судија ни управник, већ Скупштина, то је њен 
орган и треба сами да се организују како знају. Да ли је Одбор законит, није моја ствар, о томе 
се изјашњава суд, а моје мишљење је да јесте. Што се тиче продаје имовине, нема говора да је 
било неправилности, у поступку продаје јавног надметања одбор поверилаца не доноси 
никакве сагласности, а све је урађено сто посто по прописима и легално, што је потврдио и суд, 
а са мојим поступањем у том предмету сагласила се и Агенција за лиценцирање - тврди 
Перковић и додаје да се „по свим примедбама судија већ једном изјаснио“. Он је додао да је 
разлог незадовољства бивших радника жеља да се фабрика оживи и да они поново раде, али 
како каже, „банкрот је проглашен и ту више нема повратка“. 

Подсетимо, о спорној приватизацији Срболека Влади Србије још 2010. извештај је поднео 
Савет за борбу против корупције. У том документу указано је да је до 48,77 одсто акција 
Срболека „контроверзни“ бизнисмен Нини дошао трговањем на берзи, у децембру 2005. 
изигравајући закон који налаже да се свако стицање које прелази 25 одсто мора огласити као 
иницијатива за преузимање. Нинију је тада помогао МК Комерц Миодрага Костића, који је 
истовремено кад и Нини купио 23,78 одсто удела капитала, али је из тог посла изашао већ у 
мају 2006. На притисак малих акционара, међу којима су осим бивших радника и неки 
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словеначки инвеститори, реаговала је Комисија за хартије од вредности и наложила Нинију да 
прода удео који прелази четвртину вредности. Нини је „испоштовао“ уз помоћ фирме Инвеј, 
која се везује за Предрага Ранковића Пецонија и то фиктивним уговором о послу који је врло 
реално наплаћен од Срболека - тим парама је такође фиктивно преузео око 24 одсто капитала, 
али мали акционари тврде да се он никада није појавио у Срболеку, а фактичко управљање 
имао је Нини и чланови његове породице. Фабрика је системом позајмица и кредита за потребе 
Нинијевих других предузећа доведена до блокаде, а потом и у стечај. 

Хтели да наставе производњу 

- Желели смо да наставимо производњу и поднесемо план реорганизације, како би се избегао 
банкрот и продаја фабрике кроз стечај. Остала је велика количина робе која је чекала само да 
се упакује. У једном тренутку смо успели и да покренемо производњу, доказали смо да цела 
блокада која је износила 240 милиона динара може да се скине за шест месеци, али нас нико 
није слушао. У тренутку када су се машине захуктале, тадашње Министарство економије нас је 
гурнуло у стечај - објашњава Зоран Гочевић и додаје да су и у стечају покушали да покрену 
производњу, али да се стечајни управник определио за банкрот. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajkaci_najavili_blokadu_pruge_uprava_dala_ostavke.4.html?news_id=2760

03 

Наставља се протест радника Фабрике вагона у Краљеву 

Штрајкачи најавили блокаду пруге, управа 
дала оставке 
АУТОР: БЕТА 

Краљево - Председник Штрајкачког одбора радника краљевачке Фабрике вагона Ненад Терзић 

најавио је за данас могућу блокаду пруге код Старог гробља од стране радника те фабрике. 

Радници који су пре пет дана отпочели блокаде путева, у петак су на неколико сати блокирали 

једну од најпрометнијих саобраћајница у граду, а у Штрајкачком одбору су најавили да је то 

био само почетак, док ће протести ове недеље бити интензивнији и радикалнији.  

 

Терзић је за данас, након окупљања радника испред капије фабрике, најавио да ће 

„највероватније уследити блокада пружног прелаза код Старог гробља, којом возови из правца 

Крагујевца саобраћају према Косову“. 
Комплетан менаџмент Фабрике вагона, на челу са директором Зораном Богдановићем, дао је 
оставку у суботу. Терзић је навео да су оставке уследиле после спонтаног окупљања радника у 
кругу фабрике, због незваничне информације да би Фабрика вагона, која је у фази 
реструктурирања, могла да оде у стечај. Он је навео да је Штрајкачки одбор предложио да 
заступница капитала фабрике Марија Савковић преузме вођење фабрике до стабилизације 
ситуације, а да се истовремено преиспита досадашње пословање под руководством бившег и 
садашњег менаџмента. 

Подсетимо, штрајкачи захтевају исплату између 18 и 20 зарада, оверу здравствених књижица и 
повезивање радног стажа за последње три године. Фабрику вагона, која броји 800 запослених 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajkaci_najavili_blokadu_pruge_uprava_dala_ostavke.4.html?news_id=276003
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajkaci_najavili_blokadu_pruge_uprava_dala_ostavke.4.html?news_id=276003
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радника, 2006. приватизовала је украјинска фирма Азов Импекс, са којом је почетком 2010. 
Агенција за приватизацију раскинула уговор о продаји због непоштовања договорених обавеза. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najpre-se-mora-traziti-lek-za-nezaposlenost 

Најпре се мора тражити лек за 
незапосленост 

 

Будућу владу Србије сачекаће прегршт привредних проблема, а главни циљ 
свакако ће јој бити како да смањи незапосленост. У земљи је претходних пет или 
шест година изгубљено скоро 300.000 радних места, 

Близу 800.000 људи у Србији тражи посао 

а та цифра је свакако и већа ако се имају у виду и они који су остали без посла којег су радили “ 
на црно”. 

У Србији тренутно има близу 800.000 људи који траже посао, а стопу незапослености 
Републички завод за статистику процењује на 21 одсто, што је међу највећим процентима у 
Европи. Да би смањила незапосленост будућа влада ће морати да спроведе низ реформи како 
би значајно изменила слику Србије и подстакла привредни раст, као једини могући начин да се 
повећа број запослених. 

Остаје отворено питање који ће рецепт за то будућа влада прихватити: да ли ће се ићи на 
покушај подстицања привреде и запошљавања из буyета или на побољшавање привредног 
амбијента како би он био што повољнији за бизнис, што би требало да привуче домаће и стране 
инвеститоре. Стручњаци упозоравају да ипак не би требало бити претерано оптимистичан када 
је смањење незапослености у питању, јер да би до ње дошло потребно је да бруто домаћи 
производ годинама расте по стопама далеко већим од, на пример, прошлогодишњих два одсто. 

Влада ће при том се суочити и са многим проблемима који би у први мах могли да додатно 
повећају незапосленост, као што су предузећа у реструктурирању и још увек неприватизоване 
фирме. С обзиром да махом послују са губицима, та предузећа се финансирају из буyета, а 
према проценама Светске банке  протеклој деценији су нас коштала преко седам милијарди 
евра. С обзиром на огроман јавни дуг од 20 милијарди евра и велике мањкове у буyету који 
прете да га додатно увећају, готово је неиздрживо да она наставе да раде по истом принципу. 

- Економске реформе у Србији могуће је реализовати за годину до годину и по дана, али се 
треба придржавати и истрајати на постојећим мерама, као што су борба против корупције, 
борба против сиве економије и појачана контрола наплате пореза - изјавио је економски 
аналитичар Александар Штулић. Он је истакао да је Србија сада “у таквој ситуацији да нема 
права на грешку, јер је држава задужена са 62 одсто БДП-а и која год политичка опција дође на 
власт, има мало простора за маневар”. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najpre-se-mora-traziti-lek-za-nezaposlenost
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Он је оценио да у ситуацији када 46 одсто запослених прима плату из буyета, шансе за развој 
економије нису велике. 

- Зато би требало да нова влада успостави другачију размеру између запослених у јавном и 
приватном сектору и да одређени проценат треба да иде у корист приватног сектора – истакао 
је. 

В. Чворков 
  

Помоћ Европе 
У борби са незапосленошћу будућа влада ће имати подршку и Европске Уније – како су 
пренели медији, Европска комисија је почела “нови дијалог” са Србијом о запошљавању и 
социјалним питањима, у складу с циљевима Фонда финансијске подршке “ИПА 2”. Циљ је да се 
средства ЕУ за економски и демократски преображај кандидата за чланство у Унији, брже 
усмеравају на битне секторе и уз додатне подстреке. 

Брже и темељитије економске реформе, подстицање конкурентности привреде и отварање 
нових радних места су у средишту будуће политике ЕУ према кандидатима за чланство и Фонд 
“ИПА 2” ће потпуно бити усмерен на те циљеве. ЕУ и међународне финансијске организације 
ће кроз Инвестициони оквир за Западни Балкан појачати инвестиције у кључне секторе 
транспорта и енергије, уз подстрек новој формули јавно-приватног партнерства за општинске 
пројекте и подршку малим и средњим фирмама. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-srpske-firme-konacno-grade-u-srbiji 

Да српске фирме коначно граде у Србији 
 

Када је током прошле године грађевинска делатност у Србији из месеца у месец 
бележила све већи пад, сви су обећавали како ће ове, 2014. ствари кренути на 
боље. 

Оптимизам је грађен на бази најављених измена прописа који се односе на грађење, односно, 
на брже и лакше добијање грађевинске дозволе, те на реализацији значајних 
инфраструктурних пројеката,  посебно на коридорима 10 и 11. 

Потпредседник Грађевинско-индустријске привредне коморе Србије Горан Родић изјавио је за 
наш лист да предуго трају  проблеми у области грађевинарства и да је погубно то што је већина 
послова  у земљи уговорена страним компанијама, као и то што  су подигнути кредити који се 
не користе јер није завршена пројектна документација, али, упркос свему, верује да је могуће 
покренути овај сектор. Тврди да има и новца и посла. 

- Доношењем новог закона о планирању и изградњи очеку се нове инвестиције у Србију - каже 
Родић. - Али, не толико странаца, колико почетак реализације развојних пројеката, као што су 
ревитализација  путева, железнице, обнова и изградња водовода, али локалне самоуправе у 
свему морају да сарађују. Осим тога, најављено је више ппројеката на Дунаву, који се односе на 
регулацију пловног пута, изградњу обалоутврда, изградњу и проширење система канала и 
ревитализацију и изградњу нових система за наводњавање, плус реализација пројеката који се 
раде у сарадњи с ЕУ, а односе се на изградњу и модернизацију лука. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-srpske-firme-konacno-grade-u-srbiji
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Родић каже да смо ми исувише сиромашна земља да би дизали стране кредите за реализацију 
пројеката у земљи и посао поверавали страним фирмама чији профит прелази 30 одсто, а 
домаће компаније раде као кооперанти по ниским ценама. Како објашњава, такав однос тера 
наше фирме у стечај , странци односе профит, а народ враћа кредите, док, истовремено, нема 
ко да пуни буyет и он је све празнији. Саговорник понавља да док се такво стање не прекине, 
нема наде у бољитак грађевинарства. 

Током прошле године посебно лоши резултати остварени су у области високоградње, иако је 
држава субвенционисала стамбене кредите и тобоже помагала грађевинску индустрију. Ове 
године у области станоградње очекује се још теже стање. Циглари се теше могућим већим 
извозом, верујући да је криза тамо негде прошла и да ће се инвестициони циклус покренути 
пре него у Србији. 

Р. Даутовић 
  

Има наде 
Захваљујући очекиваним променама закона о изградњи, те  склопљеним уговорима с кинеским 
инвеститорима на изградњи дела ауто пута на Коридору 11 и енергетских капацитета у 
Костолцу, као и почетку радова на Јужном току, очекује се да ће ове године доћи до позитивног 
помака у вредности изведених грађевинских радова. Треба имати у виду и реализацију руског 
кредита за модернизацију железничке инфраструктуре и кувајтског кредита за изградњу 
железничке станице Прокоп, што, све заједно, даје наду неимарима. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/441359/Sutra-blokada-puta-u-Donjem-Jarinju 

Сутра блокада пута у Доњем Јарињу 

Бета  

Блокаду магистралног пута Рашка-Косовска Митровица у месту Доње Јариње, за сутра и у 

уторак најавили су данас чланови Извршног одбора Синдиката Фабрике откивака “Лола-ФОТ 

д.о.о. Београд” у Лешку.Блокада ће трајти од 12 до 14 часова, а у саопштењу је и упозорење да 

пут наредних дана може бити блокиран и непрекидно ако њихови проблеми не буду решени. 

 Радници најављену блокаду пута објашњавају тиме што им је егзистенција угрожена јер је 

рачун предузећа “Лола-ФОТ”, некада најуспешнијег на северу Косова, блокиран од 14. јануара. 

  

Рачун је блокиран по одлуци Филијале Пореске управе општине Чукарица, из Београда, због 

неизмирених обавеза за камату за доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено 

осигурање запослених. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/441359/Sutra-blokada-puta-u-Donjem-Jarinju

