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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:481321-Na-jedno-radno-mesto-konkurise-152-ljudi 

На једно радно место конкурише 152 људи 
Ј. Ж. С.  

Анкета „Инфостуда“ показује да је потражња грађана Србије за послом велика. 
Траже се економисти, трговци... 

 
ЗА једно радно место у Србији у просеку конкуришу 152 особе, показују резултати анкете коју је 
спровео „Инфостуд“ током 2013. године. На њиховом сајту лане је расписано 13.800 огласа за 
посао, а послато је око 2,1 милион биографија. Иако велики број људи који се пријављује на 
огласе потврђује да је тржиште рада и даље у кризи, ова анализа показала је да је током 
претходне године, ипак, дошло до раста броја огласа у односу на 2012, и то од чак 17 процената. 
Према речима Елене Ердељановић из „Инфостуда“, као и током претходне две године, и у 2013. 
послодавци су најчешће оглашавали радна места у областима економије, трговине и продаје, 
као и администрације и рачуноводства, а највише биографија било је управо за ове позиције. 
- Незапослени су се интересовали и за огласе везане за туризам, саобраћај и логистику, 
маркетинг и пи-ар, позиције средњег менаџмента, транспорт и право, међутим, у односу на 
број пристиглих пријава, може се закључити да понуда ових радних места не задовољава 
потребе тржишта - каже Ердељановићева. 
У сталном расту је број огласа и у области информационих технологија, али то и даље не 
задовољава потребе тржишта.Слично је и у областима електротехнике и машинства. 
- Издвојили смо 20 занимања за која је током прошле године било највише шансе за 
запослење, односно радних места на која је било најмање пријава у односу на број огласа који је 
био објављен - каже Ердељановићева. - Ту спадају програмери, фризери, дипломирани 
фармацеути, кувари, технолози индустрије меса, месари, аутомеханичари, пекари, продавци, 
комерцијалисти... 
 

МАЊАК ПРОГРАМЕРА, ИНЖЕЊЕРА, ОПЕРАТЕРА... 
САМО за програмере током прошле године било је објављено скоро 500 огласа, али у просеку, 
на ову позицију стизало је свега око 26 пријава. Друга дефицитарна занимања у Србији су 
инжењер електротехнике, инжењер машинства, машински техничар и оператер на машини. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:481199-Galenika-jos-nije-dobila-obecanu-pomoc 

"Галеника" још није добила обећану помоћ 
Танјуг  

Галеника још није добила никакву конкретну обећану помоћ надлежних 
државних органа и институција, саопштио је данас Самостални и независни 
синдикат 

 
БЕОГРАД - Самостални и независни синдикат Галенике огласили су се данас саопштењем у 
којем тврде да Галеника а.д, након уласка у поступак реструктурирања, још није добила 
никакву конкретну обећану помоћ надлежних државних органа и институција. 

Они су понудили сарадњу и разговор са државним органима и предложили да "Галеника буде 
фабрика која ће, као позитиван пример, прва изаћи из реструктурирања". 

Одобрењем тих средстава, Галеника може за врло кратко време да обезбеди позитивно 
пословање, елиминише несташицу јефтиних и проверено квалитетних дефицитарних лекова и 
да у најскорије време успешно изађе из реструктурирања, уз пратеће активности које су у 
надлежности државних органа и институција, наводе синдикати. 

Истовремено предочавају да фабрика ради са 50 одсто капацитета, што је недовољно у односу 
на потенцијал и захтеве тржишта, по чему се разликује од осталих предузећа у 
реструктурирању. 

Досадашњим залагањем менаџмента нисмо задовољни, те смо због тога неколико пута 
предлагали њихове смене, јер очигледно не постоје позитивни ефекти њиховог рада и 
деловања, истичу синдикати. 

Тако псотоји недовољна искоришћеност капацитета, план производње је далеко од потребног и 
могућег, наводе синдикати, додајући да су више пута упозоравали на потребу домаћинског 
пословања, на неуплаћене доприносе, неисплаћене отпремнине колега који су отишли у 
пензију и других примања по основу Колективног уговора. 

Синдикати подсећају да је најпре бивши министар привреде Млађан Динкић условио помоћ 
државе отпуштањем вишка запослених. Од тада до данас, Галеника је са 2.800 запослених кроз 
три програма за решавање вишка запослених, и редовним одласком у пензију, дошла до тога 
да је данас у радном односу 1.400 запослених, али од конкретне помоћи ништа није било. 

"Затим је претходни министар (Саша) Радуловић обећао да ће по достављању фамозних 
личних карата и плана пословања, Галеника бити у првој групи за помоћ државних органа, с 
обзиром на потенцијал и значај наших производа. Ни то се није десило, иако је сва тражена 
документација уредно предата", наводе синдикати. 

Они истичу да је 12. фебруара обављен и разговор са вршиоцем функције министра привреде 
Игором Мировићем, којем је предочено шта је неопходно да се учини како би се Галеника 
коначно стабилизовала и увећала производњу, али конкретних и коначних одлука још нема. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:481199-Galenika-jos-nije-dobila-obecanu-pomoc
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stigle-otpremnine-u-Zelvoz.sr.html 

Стигле отпремнине у „Желвоз” 
Смедерево – Након месец и по дана протеста током кога су блокирали градску скупштину, 
саобраћајнице и пруге, радницима „Желвоза” исплаћене су отпремнине на основу социјалног 
програма који је усаглашаван од новембра прошле године. За 512 радника на рачун фабрике 
уплаћено је око 364,5, а још 112 милиона динара биће уплаћено преко Националне службе за 
запошљавање која ће регулисати обавезе радницима којима је до пензије остало још две, 
односно пет година. 
Да би са рачуна „Желвоза” новац био прослеђен радницима, наредних дана мораће да потпишу 
споразум којим се обавезују да ће повући тужбе за неисплаћене зараде, као и предлоге за 
извршење већ донетих пресуда. Плате које им се дугују биће исплаћене до коначног решавања 
статуса предузећа, а да ли ће то бити 30. јун када је најављено окончање процеса 
реструктурирања, није прецизирано споразумом. Судски трошкови, на инсистирање синдиката 
ићи ће на рачун „Желвоза”. 

Око пет милиона евра завртеће се ових дана у Смедереву што је добра вест за град, јер ће се то 
свуда осетити. Радници ће новац трошити овде па ће бити боље свима од пијаце до бутика, 
рекла је градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић и подсетила да ће до 30. јуна свим 
радницима фабрика у реструктурирању бити оверене здравствене књижице. 

Чим су добили потврду руководства фабрике да је новац за отпремнине легао на рачун, 
радници су напустили зграду градске скупштине у коју су у уторак ушли по трећи пут, 
револтирани што им обећање није испуњено. 

Да подсетимо, радници „Желвоза” у протесту су још од 15. јануара када су насилно пробили 
кордон полиције и упали у зграду скупштине где су са малим прекидима провели око месец и 
по дана. У том периоду блокирали су улице, саобраћајнице, пругу ка Малој Крсни. 

О.М. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/izbori2014/302775/dacic-ljudi-na-jugu-srbije-nisu-statisticka-greska.html 

Дачић: Људи на југу Србије нису статистичка 

грешка! 

Премијер Ивица Дачић истакао је данас да на на југу Србије - у Врању, Лесковцу и 

осталим местима не сме доћи до затварања великих предузећа и да се радници у 

њима третирају као статистичка грешка. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stigle-otpremnine-u-Zelvoz.sr.html
http://www.pressonline.rs/info/izbori2014/302775/dacic-ljudi-na-jugu-srbije-nisu-statisticka-greska.html
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Дачић је у разговору са синдикатима тамношњих предузећа нагласио и да југ Србије, да 

би се очувао, "не само у економском, већ у и стратешком смислу" мора да се развија. 

 

- Да би се југ Србије развијао не може да се иде линијом сталног затварања великих колектива 

и предузећа која овде раде- истакао је он у разговору са синдикатима из фабрика у којима 

укупно ради око 6.500 особа.  

 

Дачић је истакао и да је то "огроман број људи" и да морамо да се потрудимо "не само да 

отварамо нова него и да сачувамо постојећа радна места".  

 

- Тражимо могућност, јер људи нису статистичке грешке - и нису само статистички појмови - 

сада има толико радника и отпустићемо толико - овде је реч о томе можемо ли да дођемо до 

тога да подстакнемо посао за те комапније - рекао је он.  

 

Дачић је навео и да ће активности владе бити усмерене како да омогућимо улагање руског 

партнера у "Симпо" као и да је Министарство унутрашњих послова спремно да са "Јумком" 

потпише уговор о шивењу униформи за полицију. 

 

Он је додао и да је неопходно да се претходно у "Јумку" расправе кадровска питања "и да се 

дође до новог пословодства које ће водити рачуна да се послује боље". 

 

Дачић је истакао и да "Симпо" треба што пре да подигне ниво активности, "јер је, нажалост, 

изгубио доста времена" и сада се налази у "безваздушном простору". 

 

- Те приче (са "Симпом") које су почеле од Млађана Динкића, а наставиле су се са Сашом 

Радуловићем су почеле у августу прошле године и од тада се налазимо у безваздушном стању и 

простору - рекао је он.  

 

Дачић, који је претходно поставио камен темељац за нову фабрику Геокс која ће 

запослити 1.250 људи, нагласио је и да га истовремено занима шта ће бити са укупно 6.500 

радника који раде на подручју врањског краја. 

 

- Будите сигурни да ће им Влада Србије максимално изаћи у сусрет колико год је то 

могуће, односно да ће се потрудити да нађе одговарајуће одрживо решење - рекао је он. 
Извор: Тањуг 
 

 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/izbori2014/302496/dacic-posle-glasanja-nema-kajanja.html
http://www.pressonline.rs/info/izbori2014/302560/dacic-bilo-bi-mi-lakse-da-osamarim-tacija.html
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/447444/Direktor-Jumka-zoran-Stosic-podneo-ostavku 

Директор „Јумка“ Зоран Стошић поднео 
оставку 

В. Пешић  

После четворогодишњег директоровања, Зоран Стошић (ДС) поднео је оставку и није више на 

челу врањског Памучног комбината “Јумко“ који запошљава 1.700 радника. 

Стошић каже да је оставку поднео због тога што не жели да учествује у пропадању и затварању 

компаније, у којој запослени под руководством АСНС и Самосталног синдиката штрајкују од 13. 

јануара. 

 

Одлазећи директор упозорио је да због штрајка и неиспуњавања рокова, многи пословни 

партнери у земљи и иностранству отказују уговорене аранжмане.  

  

Због обуставе рада озбиљно је доведена у питање пословна сарадња са војскама Финске, 

Пољске и Србије, као и са великим домаћим јавним предузећима, којима врањски текстилци 

шију војне и радне униформе. Партнерима у земљи и иностранству ове године требало је да 

буде испоручена роба за око 12 милиона евра. 

  

На предлог високог функционера СНС са југа Србије Драгана Стевановића, нови председник 

Надзорног одбора у „Јумку“ је Бранислав Поповић (СНС) из Сурдулице. И док врањске 

демократе не желе да сносе одговорност за катастрофалну ситуацију и двомесечни штрајк, у 

политичкој борби за превласт у текстилном комбинату у току изборне кампање социјалистима 

су се придружили и напредњаци.  

  

Председник Самосталног синдиката Слађан Митић рекао је јуче да радници поздрављају 

оставку Стошића, али да неће одустати од захтева да бивши генерални директор одговара за 

пропусте и малверзације у пословању. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/447444/Direktor-Jumka-zoran-Stosic-podneo-ostavku
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=05&nav_id=819817 

"Обуставити све разговоре о ЗОР" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Крагујевац -- Синдикална организација крагујевачке фабрике Застава оружје 

захтева да се обуставе сви даљи разговори о изменама Закона о раду док се не 

спроведу избори. 

 У данашњем саопштењу тог синдиката, наводи се да је Одбор Синдикалне организације Застава оружје 

једногласно донео одлуку, да Управи самосталног синдиката металаца Србије упути захтев, да хитно 

донесе одлуку о упућивању те иницијативе Савезу самосталних синдиката Србије. 

Синдикална организација Застава оружје која заступа 1.900 чланова, исказала је 

незадовољство што рад Радне групе карактерише потпун нелегитимитет делегираних 

представника власти, с обзиром да сви чланови владе обављају само техничке послове.  

 

Оцену да Синдикат у већој мери треба да заштити интересе радника, а не економску политику 

техничке владе, која фаворизује искључиво капитал, дала је и генерални секретар Европске 

конфедерације синдиката Бернадет Сегол, током недавне посете Србији, навео је синдикат.  

 

Претходне активности и акције које је Савез синдиката спроводио, показале су да је радништво 

Србије спремно да се избори против наметања сурових одредби, какве прописују предложене 

законске измене, закључује се у саопштењу. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/vlada-vojvodine-za-trajno-resenje-u-agrozivu_467307.html 

Влада Војводине за трајно решење у Агроживу 

НОВИ САД  

Влада АП Војводине је на данашњој седници, којој је председавао др Бојан Пајтић, 

једногласно подржала захтев Скупштине општине Житиште, менадзмента и 

синдиката компаније „Агрожив“, да се одложи продаја стечајних дужника, чију 

имовину ова компанија користи по основу уговора о закупу, а који су некада 

чинили део ове компаније као зависна и повезана предузећа. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=03&dd=05&nav_id=819817
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/vlada-vojvodine-za-trajno-resenje-u-agrozivu_467307.html
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Компанија „Агрожив“ је затражила од Владе Републике Србије да се омогуће услови, те да се 

након избора и формирања нове владе, коначно реши статус овог највећег произвођача 

живинског меса у земљи. 

Влада АП Војводине подржала је захтев компаније „Агрожив“ и Општине, као и синдиката да 

се трајно регулише њен статус путем проналажења стратешког партнера, чиме би се спречила 

дезинтеграција живинарског комплекса у Војводини и Србији. Тако би се омогућило да 

компанија „Агрожив“ задржи позицију једног од водећих произвођача пилећег меса у нашој 

земљи. 

У „Агроживу“, који је од виталног значаја за привредни развој овог дела Баната, тренутно ради 

1.149 радника и комплетан живот Општине Житиште је ослоњен на ову компанију. 

Иначе, Влада Републике Србије је, пре неколико месеци, потписала протокол о стратешком 

партнерству и куповини „Агрожива“ са италијанским могућим партнерима. И поред овога, није 

било помака у погледу решавања статуса ове значајне компаније из Житишта. 

Према информацијама, које су данас предочене Влади Војводине, италијански партнери су 

спремни да уђу у разговоре о преузимању „Агрожива“. Због тога је Влада Војводине затражила 

да се изађе у сусрет захтевима ове компаније и Општине Житиште, те покуша и пронађе начин 

да се одложи продаја зависних и повезаних предузећа у стечајном поступку од којих ова 

компанија зависи. 

Покрајинска Влада је за проналажење трајног решења, које се огледа у налажењу стратешког 

партнера или куповину и преузимање ових зависних и повезаних предузећа од стране државе. 

Радници Агрожива: Спречити продају фарми 

Председник Штрајкачког одбора Агрожива Данко Шкундрић позвао је данас државу да спречи 

најављену аукцијску продају живинских фарми у стечају, које снабдевају ту месну индустрију. 

"Те фарме, меду којима је и Живиноплус, су од изузетног значаја за нас јер представљају 

сировинске базе. Ако се продају на лицитацијама заказаним за 12. и 21. март ми можемо да 

ставимо кључ у браву" рекао је он новинарима. 

Радници запослени у производњи Агрожива из Житишта данас су наставили штрајк, а 

Шкундрић је подсетио да око 250 колико их је у штрајку, који због најављене продаје фарми 

страхују за опстанак компаније, траже исплату децембарске зараде. 

"Тражимо исплату целе децембарске плате, понуђено нам је да ће данас проћи половина 

децембарске, а за други део се не зна и нема назнака када ће бити. На то нисмо пристали", 

додао је он. 
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Како је навео Шкундрић, део производње у погонима се ипак одвија јер су ангажовани људи са 

фарми и запослени у продавницама Агрожива, а према сазнањима радника представници 

општинске власти данас су се сусрели са покрајинским властима. 

Општинско веће Житишта је пре неколико дана упутило захтев за помоћ и хитну акцију 

премијера Ивице Дачића и председника Владе Војводине Бојана Пајтића, министра за локални 

развој и локалну самоуправу Игора Мировића, надлежних из Србијагаса, синдикалних 

организација и Привредног суда у Ваљеву, како би се спасила компанија Агрожив. 

У Агроживу је запослено око 1.100 радника, од којих је 700 са територије Житиште, а већина 

непокретне имовине фарме Живиноплус налази се на тој општини. Привредни суд у Ваљеву 

јуче је обавестио Опстинско веће у Житишту да не постоји могућност да се одложи продаја 

стечајне имовине Живиноплуса из Владимироваца. 

Агрожив је од 2010. године у власништву Србијагаса, а пре тога пословао је са тридесетак 

повезаних и зависних друштава. 

 

 

 


