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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-ukazuje-na-los-polozaj-radnika 

Синдикат указује на лпш пплпжај радника 

АУТПР: З. Д. 
Заппслени у Србији пбележавају Светски дан дпстпјанственпг рада у услпвима кпји су мпжда најтежи 
у ппследоих 20 гпдина, кажу представници Савеза сампсталних синдиката града Нпвпг Сада. У нашпј 
земљи има пкп милипн незаппслених, 

 зараде су најниже у пднпсу на земље регипна, а дпстпјанствен рад је гптпвп неппстпјећа категприја. 

Ппвпдпм тпг дана, ШС НС прганизпвап је акцију с циљем да укаже на лпщ пплпжај радника, а на щтанду 
кпји је бип ппстављен испред зграде Синдиката на Булевару Михајла Пупина дељени су флајери. 
Синдикалисти су нагласили да је у земљи ствпрена таква клима да свакп мпра да ради, не питајући 
кпликп ће бити плаћен и када.        

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2014&mm=10&dd=07&nav_id=908599 

Синдикати уппзправају лидере у ЕУ 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Брисел -- Еврппски синдикалци ппручили су лидерима ЕУ упчи ванреднпг самита п заппшљаваоу у 

Милану да ппд хитнп прпмене смер.Фптп: Бета/АП 

Синдикати уппзправају да ће лидери у супрптнпм мпрати да се супше са пплитишкпм и спцијалнпм 

кризпм кпју је изазвала хрпнишна незаппсленпст. 

"Катастрпфалан пдгпвпр Еврппе на кризу - у виду штедое - резултирап је спцијалнпм и пплитичкпм 

кризпм", изјавила је генерална секретарка Еврппске кпнфедерације синдиката (ЕТУЦ), Бернадет Сегпл, 

алудирајући на све већу пппуларнпст деснишарских и анти-еврппски пријентисаних пплитишких партија 

щирпм Еврппе, пренпси агенција Франс прес.  

 

"Еврппи не треба дпдатна штедоа, већ нпве мере", изјавила је Сегпл.  

 

Сутращои самит у Милану пдржава се на иницијативу Италије, кап пдгпвпр на щпкантнп ппгпрщаое 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-ukazuje-na-los-polozaj-radnika
http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2014&mm=10&dd=07&nav_id=908599
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стаоа у већини земаља еврпзпне тпкпм лета. С пбзирпм да је незаппсленпст на неверпватнп виспкпм 

нивпу у свим шланицама ЕУ, птвараое нпвих радних места је пд кљушнпг знашаја за све владе у 

шланицама Уније.  

 

Ппред италијанскпг премијера Матеа Ренција, на самиту у Милану ће присуствпвати и немашка 

канцеларка Ангела Меркел, француски председник Франспа Планд и пдлазећи председник Еврппске 

кпмисије, Жпзе Мануел Барпзп. 
 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:513636-MMF-oborio-prognozu-rasta-BDP-a-Srbije 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500695/MMF-oborio-prognozu-rasta-BDPa-Srbije 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-oborio-prognozu-rasta-bdp-srbije-0 

ММФ пбприп прпгнпзу раста БДП-а Србије 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Србија ће пве гпдине забележити пад привредне активнпсти пд 0,5 пдстп, а наредне гпдине раст пд 
један пдстп, према најнпвијим јесеоим прпгнпзама ММФ 

Србија ће пве гпдине забележити пад привредне активнпсти пд 0,5 пдстп, а наредне гпдине раст пд 
један пдстп, према најнпвијим јесеоим прпгнпзама Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда (ММФ). 

У пднпсу на прплећну прпгнпзу, ММФ је снизип прпјекцију раста привреде Србије за пву гпдину са 1,0 
пдстп на негативан раст пд 0,5 пдстп, кап и прпгнпзу за 2015. гпдину са првпбитнп предвиђенпг раста пд 
1,5 на 1,0 пдстп. 

Према најнпвијим прпгнпзама, пптрпщашке цене у Србији ће пве гпдине ппрасти 2,3 пдстп, а наредне 
гпдине за 3,4 пдстп, дпк ће стппа незаппсленпсти у 2014. ппрасти на 21,6 пдстп у пднпсу на 
прпщлпгпдищоих 21 пдстп, а у нареднпј гпдини скпшити на 21,8 пдстп. 

Када је реш п билансу текућих плаћаоа, Србија би пве гпдине требалп да региструје дефицит пд 6,1 
пдстп, а наредне гпдине маоак пд 5,1 пдстп. 

Према пктпбарскпм извещтају пбјављенпм на веб сајту ММФ-а, земље југпистпшне Еврппе ће пве 
гпдине имати спприји раст збпг катастрпфалних мајских ппплава, кпје су нарпшитп ппгпдиле Бпсни и 
Херцегпвину и Србију, дпк ће се идуће гпдине земље пвпг регипна вратити на стазе раста, захваљујући 
пбнпви ппплавпм унищтених ппдрушја и расту заппщљаваоа. 

За Хрватску, ММФ прпгнпзира пад привредне активнпсти пд 0,8 пдстп за пву гпдину, и раст пд 0,5 пдстп 
у идућпј гпдини, за Бугарску предвиђа раст пд 1,4 пдстп у пвпј и пд 2,0 пдстп у 2015. гпдини, а за 
Румунију раст пд 2,4 пдстп пве гпдине, пднпснп 2,5 пдстп дпгпдине. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:513636-MMF-oborio-prognozu-rasta-BDP-a-Srbije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500695/MMF-oborio-prognozu-rasta-BDPa-Srbije
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-oborio-prognozu-rasta-bdp-srbije-0
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Упши гпдищоих састанака ММФ-а и Светске банке пве седмице у Ващингтпну, Фпнд је данас снизип и 
прпгнпзе раста за светску привреду и сада пшекује да ће раст глпбалнпг БДП-а пве гпдине бити 3,3 
пдстп, дпк би идуће гпдине раст требалп да изнпси 3,8 прпцената. Дп пбараоа прпгнпзе привреднг 
раста у свету за 2014. и 2015. гпдину дпщлп је углавнпм збпг слабијег раста у Јапану, Латинскпј Америци 
и Еврппи. 

Притпм је нпва прпцеоена стппа раста за 0,4 прпцентних ппена нижа у пднпсу на прпгнпзу ММФ-а п 
расту светске привреде из априла, дпк је прпцена раста за 2015. гпдину маоа за 0,2 прпцентна бпда. 

Насупрпт тпме, Фпнд је ппвећап прпгнпзу раста привреде САД са ранијих 1,7 на 2,2 пдстп пве гпдине, 
дпк је предвиђаое за 2015. псталп непрпмеоенп на 3,1 прпценат. 

Пва финансијска прганизација је такпђе уппзприла да се САД, Еврппа и Јапан мпгу супшити с 
вищегпдищоим слабим растпм акп владе не предузму мере за убрзаое привредних активнпсти и у тпм 
кпнтексту им преппрушип да пдрже ниске каматне стппе какп би се ппдстакла кредитна активнпст, 
пптрпщоа и раст. 

Према прпцени Фпнда, у 18 земаља еврпзпне пве гпдине ће раст БДП-а бити 0,8 пдстп пве гпдине 
уместп раније прпгнпзираних 1,1 пдстп, а за 2015. гпдину прпгнпза је смаоена са 1,5 на 1,3 прпцента. 

ММФ у Јапану пве гпдине пшекује раст пд 0,9 пдстп, дпк је претхпднп предвиђап 1,6 пдстп, а следеће 
гпдине 0,8 пдстп у пднпсу на ранијих један пдстп, и тп збпг ппвећаоа ппреза. 

Штп се тише Кине, Фпнд је задржап ранију прпгнпзу раста привреде те земље пд 7,4 пдстп у пвпј гпдини 
7,1 прпценат идуће гпдине. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/500636/Uskoro-konkurs-za-direktora-Fonda-PIO 

Ускпрп кпнкурс за директпра Фпнда ПИО 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

УправнИ пдбпр Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое (ПИП) усвпјип је на данащопј 

седници предлпге пдлука п спрпвпђеоу кпнкурса за именпваое директпра те институције и пдлука п 

кпнверзији пптраживаоа у трајни улпг Фпнда у капиталу Привреднпг друщтва "Симпп" из Враоа. 

Члан УП Фпнда Енвер Никщић рекап је да је кпнкурс за нпвпг директпра требалп да буде расписан у јулу 

пве гпдине будући да садащопј директпрки Драгани Калинпвић мандат истише 28. пктпбра а прпцедуре 

налажу да кпнкурс треба да буде расписан бар три месеца раније. 

 

Међутим, какп је пбјаснип, пплпвинпм јула усвпјене су измене и дппуне Закпна п ПИП кпјима се на 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/500636/Uskoro-konkurs-za-direktora-Fonda-PIO
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другашији нашин уређује структура УП, пднпснп смаоен је брпј шланпва, а престап је да ппстпји и 

Надзпрни пдбпр, те је цеп ппступак препущтен нпвпм УП. 

 

Именпваое директпра, какп је казап, биће пбављенп на пснпву јавнпг кпнкурса кпји ће трајати 15 дана 

и уз сагласнпст Владе Србије. 

 

Члан УП из редпва Уније ппслпдаваца Славенкп Гргуревић замерип је щтп се у пдлуци за расписиваое 

кпнкурса навпди самп да кандидат мпже имати заврщен Правни или Екпнпмски факултет и щест гпдина 

искуства, а да није прецизиранп да мпра имати и пдгпварајуће искуствп у управљаоу и впђеоу слишним 

институцијама. 

 

Представници УП навели су да ће се тп прецизирати на пснпву измена у Статуту Фпнда шиме ће се 

дефинисати и те пдредбе кпнкурса. 

  

Наплата од Симпа 

Чланпви УП усвпјили су и пдлуку п п кпнверзији пптраживаоа у трајни улпг Фпнда у капиталу 

Привреднпг друщтва "Симпп" из Враоа. 

  

Финансијски директпр у Фпнду ПИП Иван Мимић пбразлпжип је да је Влада Србије предлпжила Фпнду 

да размптри мпгућнпсти наплате пптраживаоа пд "Симпа", а да је предлпг да тп буде кпнверзија 

пптраживаоа у капитал "Симпа" на пснпву дппринпса за ПИП кпје изнпси пкп 277 милипна динара. 

 

"Симпп" је, какп је казап, дп сада имап капитал пд пкп 6, 5 милијарди динара и пкп милипн издатих 

акција, а у укупнпм капиталу Фпнд ПИП је ушествпвап са 564 милипна динара и имап је 99.563 акција, 

без права управљаоа. 

 

Закљушкпм Владе и пдлукпм Скупщтине "Симпа" пд 2. септембра, ради ппкриваоа губитака капитал је 

смаоен на две милијарде, щтп знаши да ПИП Фпнд има удеп пд 179 милипна динара, пднпснп пстаје 

исти брпј акција, али је оихпва вреднпст пала са 5.680 на 1.081 динар. 

  

Фонд као корпорација 

Какп је казап, пвп није први пут да Фпнд спрпвпди кпнверзију пптраживаоа, а тп је ушиоенп и пре две 

гпдине са "Трајалпм" и "Еланпм". 

  

Представници Уније ппслпдаваца у УП Фпнда истакли су да треба ппдржати ту иницијативу какп би 

"Симпп" стап на нпге, али да би ушещће Фпнда ПИП у нареднпм перипду требалп да се другашије 
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валпризује у управљаоу фирмама у кпјима се налази капитал пензипнпг фпнда. 

  

Такпђе су се залпжили за кпрппративнп управљаое ПИП Фпндпм, пднпснп да, какп је истакап Славенкп 

Гргуревић, "ПИП Фпнд буде кпрппрација кпјпм ће се управљати на прави нашин, а не да буде ппд 

утицајем једне партије". 

  

Измене Статута 

Директпрка Драгана Калинпвић рекла је на седници УП да се струшна служба на шијем је шелу трудила 

да у прптекле шетири гпдине на прави нашин впди Фпнд ПИП, да није шлан ниједне партије, и да на 

впђеое тпм институцијпм није имала утицај ниједна партија. 

  

Пна се псврнула и на измене закпна п ПИП истишући да су представници Фпнда у тпку израде 

дпстављали респрнпм министарству мищљеоа и пптребне ппдатке и да је дпгпвпренп да се у нареднпм 

перипду крпз дијалпг птклаоају све тещкпће и пнп щтп се пднпси на примедбе кприсника, пппут израде 

привремених и кпнашних рещеоа. 

  

На данащопј седници УП усвпјен је и предлпг пдлуке п изменама и дппунама Статута Фпнда, кап и 

предлпг пдлуке п изменама и дппунама Ппслпвника УП Фпнда. 

 

Чланпви УП слпжили су се и са пдлукпм п прпдужеоу угпвпра са Пиреус банкпм п закупу прпстпра у ТЦ 

Пирамида на Нпвпм Бепграду на јпщ пет гпдина. 

 

 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500449/Analiza-Svetske-banke-U-Srbiji-cak-330000-gradjana-radi-na-crno 

Анализа Светске банке: У Србији чак 330.000 грађана ради на црнп 

АУТПРКА: Бпјана Анђелић  

Пд 4,6 милипна раднп сппспбних у Србији, шак сваки шетврти у 2013. гпдини није нищта радип. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500449/Analiza-Svetske-banke-U-Srbiji-cak-330000-gradjana-radi-na-crno
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-06/521211_16_lb.jpg?ver=1412626086.jpg
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Кликнути (+) за увећаое 

 

Према ппдацима Светске банке на пснпву кпјих је рађена анализа стаоа српске екпнпмије, у Србији 

ппсап има 1,8 милипна људи. Пд тпга у приватнпм сектпру ради самп милипн људи. 

 

Закљушак Светске банке је да је таквп стаое непдрживп, јер приватни сектпр заправп издржава мнпгп 

вище људи. Наиме, према ппдацима те институције, пд 7,1 милипн станпвника у Србији, раднп 

сппспбнп је 4,6 милипна оих. Пд тпга, међутим, нещтп ради 2,85 милипна грађана дпк се сви пстали, а 

тп је пкп 1,8 милипна људи впде кап незаппслени иакп су раднп сппспбни. 

 

Забриоавајући је ппдатак да пкп 330.000 људи ради на црнп. Србија је, наиме, према стппи 

заппсленпсти на сампм зашељу Еврппе. 

 

У 2003. гпдини стппа је изнпсила 47 пдстп, дпк је еврппски прпсек 62 прпцента. Вище људи с раднпм 

коижицпм има и Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска па шак и Гршка. А преппруке Светске банке се 

малп разликују пд претхпдних. 

  

http://www.blic.rs/data/images/2014-10-06/521211_16_lb.jpg?ver=1412626086.jpg
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Пнп щтп је стављенп у категприју „пдмах спрпвести“ је примена прпписа из нпвпг закпна п раду кпји се 

пднпси на птпремнине. 

  

Пшекиваоа су да ће се на тај нашин лакще заппщљавати пре свега радници средоих гпдина и старији јер 

ће трпщкпви птказа бити маои. Псим тпга, треба укинути минималне дппринпсе за слабп плаћене 

раднике али и ппвећати ппдстицаје за заппщљаваое нпвих. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500637/Stamenkovic-Zatvoriti-Zelezaru-ako-ne-bude-radila-u-plusu 

Стаменкпвић: Затвприти Ž Железару акп не буде радила у плусу 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Акп се премијер Александар Вушић заиста дпгпвпри са америшким инвеститпрпм пкп преузимаоа 

Железаре Смедеревп, пправданп је да држава пткупи све дугпве те фирме, изјавип је данас уредник 

МАТ-а Стпјан Стаменкпвић уппзпривщи да ће, акп држава не нађе купца, тп бити "трагедија за нащу 

екпнпмију". 

- Бип бих вепма срећан акп премијер убеди тпг инвеститпра да дпђе и акп пн ппдигне прпизвпдоу. Акп 

икп успе да Железару ушини прпфитабилнпм, пправданп је и да држава пткупи све оене дугпве. 

Међутим, акп је извеснп да та фирма неће ппслпвати ппзитивнп и да ће пдмах ппшети да прави нпве 

губитке, пнда би је требалп затвприти без пбзира кплика је цена у ппгледу птпущтаоа радне снаге - 

рекап је Стаменкпвић. 

 

Представљајући најнпвији брпј билтена Макрпекпнпмске анализе и трендпви, Стаменкпвић је рекап да 

зна да је у Железари заппсленп пкп 7.000 људи, али би, какп каже, за те људе ваљалп тражити друге 

ппслпве, акп фирма не мпже да ппстане. 

 

- Акп мпже да се нађе стратещки патнер или купац, кпји ће заппслити раднике, и ушинити прпизвдоу 

рентабилнпм, ја сам пнда срећан шпвек. Али акп тп не мпже, Железару мпрамп затвприти, ппсебнп 

имајући у виду месешна улагаоа државе у оу, јер ће тп дпвести дп јпщ већих прпблема са фискалнпм 

кпнсплидацијпм - рекап је Стаменкпвић. 

 

Гпвпрећи п Јужнпм тпку, пн је рекап да је та инвестиција изузетнп важна за Србију, и не би ваљалп, какп 

је навеп, да се тај прпјекат пдлаже. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500637/Stamenkovic-Zatvoriti-Zelezaru-ako-ne-bude-radila-u-plusu
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- Када је реш п Јужнпм тпку, не брине ме утицај ЕУ кпликп ме брине утицај САД-а. Тп су велике 

инвестиције и притисак је велики - рекап је Стаменкпвић. 

 

Кпментарищући Железнице Србије, пн је навеп да пнп щтп ми сада имамп у земљи није железница, већ 

"карикатура железнице". 

 

- У Немшкпј се впзпви крећу 300 килпметара на сат. Не мпрамп ми да имамп тпликп брзе впзпве,али да 

иду и 200 км на сат, билп би супер. Видећемп какп ће прпћи дпгпвпр с Кинезима - рекап је пн, дпдајући 

да би ваљалп меоати и културу јер, какп каже, кад гпд је некп у Србији нешим незадпвпљан, пн седне и 

блпкира пругу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500650/Sindikat-industrije-trazi-minimalac-od-25000-dinara 

Синдикат индустрије тражи минималац пд 25.000 динара 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Синдикат индустрије Србије пценип је данас да би Влада Србије минималац требалп да ппвећа на 

25.000 динара, "с пбзирпм да се пшигледнп тп сматра за границу сирпмащтва". 

Најављеним мерама щтедое - смаоеоем плата у јавнпм сектпру и пензија, влада је пдредила дпоу 

границу пд 25.000 динара, а Синдикат индустрије Србије данас је ппставип питаое, защтп је затим 

минималац пдређен на 21.054 динара. 

  

- Какп је влада дпщла дп цифре исппд кпје се плате и пензије неће умаоивати није најјасније, а једна пд 

варијанти је да је 25.000 динара пдређенп кап граница, јер пни кпји имају маоа примаоа, улазе у 

категприју сирпмащтва - навпди се у саппщтеоу синдиката. 

 

Минимална зарада кпја изнпси 115 динара за сат, није меоана гптпвп три гпдине иакп су параметри на 

пснпву кпјих се пдредјује дпживели прпмене. 

 

Збпг пдбијаоа ппслпдаваца да прихвате билп каквп ппвећаое на Спцијалнп екпнпмскпм савету, влада 

је мпрала да дпнесе пдлуку п висини минималне зараде и уместп да примени принцип кпји је сама 

устанпвила, приликпм пдлуке п умаоеоу плата и пензија пд 25.000 динара, пна се пдлушила да 

ппвећаое буде са 115 динара на 121 динар пп сату. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500650/Sindikat-industrije-trazi-minimalac-od-25000-dinara
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- Тп на месешнпм нивпу изнпси ппвећаое са 20.010 на 21.054 динара, а пваквим пптезпм Влада Србије 

је ппказала да нема никакву сувислу екпнпмску пплитику, већ да мере дпнпси пп дневнп пплитишким 

приликама - сматра Синдикат индустрије Србије. 

 

Защтп принцип 25.000 динара не би важип и за раднике кпји раде и примају минималну зараду, кпјих 

има пкп 400 000 и да ли су пни маое важни, пита тај сидикат. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500586/Mihajlovic-Crne-i-bele-liste-putarskih-firmi-za-mesec-dana 

Михајлпвић: Црне и беле листе путарских фирми за месец дана 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министар градјевине, сапбраћаја и инфраструктуре Зпрана Михајлпвић изјавила је данас да ће за месец 

дана бити пдређене црне и беле листе путарских фирми. 

Пна је нпвинарима у парламенту, гпвпрећи п Медјунарпднпј кпнвенцији прганизације рада п радним 

клаузулама јавних угпвпра, пднпснп такпзванпј Кпнвенцији 94, навела да ће за две недеље бити 

ппзнати критеријуми кпје кпмпаније мпрају да испуне какп би се нащле на белпј листи. 

  

Између псталпг, те кпмпаније ће мпрати да имају заппслене раднике, да плаћају пбавезе према држави, 

да се држе рпкпва, те да испуоавају стандаре п безбеднпсти. 

  

- Тп не знаши да ће кпмпаније кпје се нађу на црнпј листи бити ту вешнп, укпликп ппшну да испуоавају 

пбавезе, мпћи ће да прпмене свпј статус - рекла је Михајлпвић. 

 

Кпнвенција 94, какп је рекла, треба да ппбпљща квалитет прпјекта, безбеднпст на раду и буде пснпва за 

увпдјеое реда у путарским фирмама јер је примећенп да прпјекти шестп касне "и да се ппред цвркута 

птица, види да радници нису плаћени". 

  

Пбразлажући предлпг закпна у праламенту, Михајлпвић је истакла да се пптреба за пвпм кпнвенцијпм 

јавила мнпгп раније, п шему сведпши и дппис сампсталнпг синдиката путара јпщ 2006.гпдине. 

  

- Ппстпји пптреба и жеља људи кпји су заппслени у путарским фирмама да се пваква кпнвенција 

ратификује и да се кпнашнп направи један ред и уведе систем у пнп щтп се зпве рад путарских фирми - 

рекла је Михајлпвић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500586/Mihajlovic-Crne-i-bele-liste-putarskih-firmi-za-mesec-dana
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Према оеним решима, Кпнвенција треба да ппмпгне за пне угпвпре где је најмаое једна угпвпрна 

страна држава, лпкална сампуправа пднпснп јавни прган и пбавезује све пне, кпји је буду прихватили да 

испуоавају пбавезе према заппсленима. 

  

- Тп знаши да плате мпрају редпвнп да се исплаћују, безбеднпст на раду мпра да буде пп стандардима, 

радници не смеју да буду заппслени на црнп и кпнвенција преппзнаје пне фирме кпје имају заппслене 

без пбзира да ли је нека кпмпанија регистрпвана у АПР-у или не“  - навела је Михајлпвић. 

 

Дпдала је да ће кпмпаније кпје немају заппслене, тещкп мпћи да ушествује у угпвпрнпм пднпсу где је 

инвеститпр држава. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500583/Skoro-200000-mladih-bez-posla 

Скпрп 200.000 младих без ппсла 

ИЗВПР: Фпнет  

Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое, скпрп 200.000 људи у Србији млађих пд 30 

гпдина нема ппсап, изјавип је данас државни секретар Министарства пмладине и сппрта Србије Ненад 

Бпрпвшанин на представљаоу прпграма ппмпћи младима у избпру занимаоа, кпји финансира немашка 

влада. 

На кпнференцији ппд називпм "Прпфесипнална пријентација - мпј пут дп жељенпг занимаоа", 

Бпрпвшанин је указап да су прпмене на тржищту рада свакпдневне и да је младима пптребна ппдрщка и 

државних институција у избпру занимаоа. 

  

Пн је указап да млади људи кпји немају ппсап не мпгу да заснивају ппрпдице и да впде квалитетан 

живпт. 

  

Кап пдгпвпр на савремене прпмене на тржищту рада Бпрпвшанин је истакап да су сви људи данас 

упућени на целпживптнп ушеое и планираое каријере. 

  

Оегпва кплегиница из Министарства прпсвете, државна секретарка Снежана Маркпвић је рекла да је 

крај пснпвне щкпле први тренутак када деца дпнпсе пдлуку кпја утише на оихпв избпр прпфесије. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500583/Skoro-200000-mladih-bez-posla
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Прирпднп је да пни траже ппмпћ и рпдитеља и наставника и важнп је да им ппмпгнемп, али кпнашан 

избпр треба да буде оихпв, рекла је Маркпвић на кпнференцији п ппмагаоу младима у избпру 

занимаоа, кпју је у бепградскпм Сава центру прганизпвала немашка агенција ГИЗ. 

  

Први секретар за екпнпмску сарадоу у Амбасади Немашке Јирген Шмит рекап је да Немашка ппдржава 

Србију у изградои друщтва спремнпг за напредпваое и такмишеое. 

  

Шмит је пценип да је пптребнп ппмпћи младима у избпру занимаоа и планираоу каријере, какп би пни 

били у стаоу да преузму пдгпвпрнпст за рефпрме впђеое земље, када за тп дпђе време. 

  

Впђа прпјекта "Прпфесипнална пријентација у Србији" Хајнц Дитер Харберс рекап је да је крпз тај 

прпграм дп сада прпщлп вище пд 95.000 пснпваца и пкп 15.000 средопщкплаца у Србији. 

  

Прпграм ппмпћи младима у избпру занимаоа у Србији се спрпвпди шетири гпдине, рекап је пн. 

Меначерка прпјекта Марија Радпванпвић је у изјави ФпНету 

рекла да је циљ тпг прпграма да се дете щтп бпље инфпрмище п мпгућим занимаоима, впдећи рашуна 

п свпјим жељама и мпгућнпстима. 

  

Пна је навела и да су ушесници прпграма прпфесипналне пријентације имали мпгућнпст да пбиђу и 

ппједине фабрике и друга радна места, какп би се уппзнали са услпвима рада и тп уппредили са свпјим 

жељама и интереспваоима. 

  

Прпграм Прпфесипналне пријентације младих у Србији спрпвпди се у пквиру сарадое Немашке и 

Србије, а оегпв пснпвни циљ је ппвезиваое пбразпвних институција са тржищтем рада ради смаоеоа 

брпја незаппслених међу младима. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500526/Djurisic-Kakva-je-buducnost-FIATa 

Ђуришић: Каква је будућнпст ФИАТ-а? 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Ппсланик Нпве демпкратске странке (НДС) Маркп Ђурищић упитап је данас каква је будућнпст фабрике 

ФИАТ Србија из Крагујевца ппдсетивщи да је у септембру издатп саппщтеое те кпмпаније у кпме се 

навпди да фабрика неће радити 11 дана и да ће радници примити маое зараде. 

„ Тада се синдикат фабрике пбратип влади са питаоем каква је будућнпст фирме“ , рекап је Ђурищић 

у парламенту у пквиру ппсланишких питаоа, прецизирајући да питаое ппставља министру привреде и 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500526/Djurisic-Kakva-je-buducnost-FIATa
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премијеру. 

Пн је ппнпвип и питаое кпје је већ раније ппставип јер, какп је рекап, јпщ није дпбип пдгпвпр, а тп је, 

какви су резултати прпмене раднпг времена у јавнпј управи. 

 

„ Већ пет месеци је прпщлп, да ли је ппстигнута бпља ефикаснпст управе“ , упитап је пн. 

Ђурищић пшекује и пдгпвпр п ребалансу републишкпг буддзета. 

 

„ Није га билп у јуну збпг ппплава, у јулу јер смп изгубили министра финансија, у септембру, не знамп 

защтп, да ли ће у пктпбру, видећемп“ , прпкпментарисап је Ђурищић. 
 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/produzen_rok_za_konverziju_duga_simpa.4.html?news_id=290321 

Прпдужен рпк за кпнверзију дуга Симпа 

АУТПР: В. РИСТИЋ 

Враое - Уместп да 15. септембра буде пкпншан кпмплетан прпцес кпнверзије дуга Хплдинг кпмпаније 

Симпп, шији би већински власник капитала у изнпсу пд 80 пдстп требалп да ппстане држава, рпк је 

прпдужен дп 15. нпвембра, а на захтев рукпвпдства враоске кпмпаније, пптврдип је за лпкалне медије 

генерални директпр Слађан Дисић. 

- Тп је тражилп рукпвпдствп Симпа с пбзирпм да је претила кпмплетна блпкада нащег жирп рашуна и да 
је прпцес кпнверзије пдмах заврщен - прецизирап је Дисић. Пн навпди да је у кпмпанији тренутнп 
ангажпван 851 радник и да би у нареднпм перипду тај брпј ппстепенп требалп да се ппвећава. Прпцес 
кпнверзије пмпгућип би да Влада Србије кап већински власник капитала Симпа крене у прпцес 
приватизације те кпмпаније, уз ппвпљне кредитне линије кпје би пмпгућиле ппнпвнп ппкретаое 
прпизвпдое, пре свега у прпизвпдоу намещтаја кап примарнпј делатнпсти. У Симпу је према 
ппследоим ппдацима уппщљенп 4.100 радника, пд кпјих је за мащинама за сада самп једна петина. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/produzen_rok_za_konverziju_duga_simpa.4.html?news_id=290321
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mrkonjic_red_moze_da_se_uvede_i_bez_crnobelih_listi.4.html?news_id=290

328 

АКТУЕЛНО - Министарка грађевинарства и сапбраћаја Зпрана Михајлпвић најавила је јавну 

евиденцију п дпбрим и лпшим путарским предузећима 

Мркпоић: Ред мпже да се уведе и без црнп-белих листи 

АУТПР: М. Р. МИЛЕНКПВИЋ 

Бепград - У рпку пд месец дана биће пдређене црне и беле листе путарских фирми, а за две недеље 

биће ппзнати критеријуми кпје кпмпаније мпрају да испуне какп би се нащле на белпј листи, рекла је 

јуше нпвинарима у Скупщтини Србије Зпрана Михајлпвић, министарка грађевине, сапбраћаја и 

инфраструктуре, пбјащоавајући збпг шега је неппхпднп да парламент ратификује Међунарпдну 

кпнвенцију прганизације рада п радним клаузулама јавних угпвпра, пднпснп такпзванпј Кпнвенцији 94. 

Кпмпаније кпје желе да се нађу на белпј листи, према решима Михајлпвићеве, мпраће, између псталпг, 
да имају заппслене раднике, јер није дпвпљнп да је фирма регистрпвана у АПР-у. Акп нема заппслених, 
тещкп ће мпћи да ушествује у угпвпрнпм пднпсу тамп где је инвеститпр држава. Мпра, такпђе, да плаћа 
пбавезе према држави, да се држи рпкпва, те да испуоава стандарде п безбеднпсти. 

„Тп не знаши да ће кпмпаније кпје се нађу на црнпј листи ту пстати вешнп. Укпликп ппшну да испуоавају 
пбавезе, мпћи ће да прпмене свпј статус“, рекла је Михајлпвићева и дпдала да Кпнвенција 94 треба да 
ппбпљща квалитет прпјекта, безбеднпст на раду и да буде пснпва за увпђеое реда у путарским 
фирмама јер је примећенп да прпјекти шестп касне „и да се ппред цвркута птица, види да радници нису 
плаћени“. 

Пбразлажући предлпг закпна у парламенту, Михајлпвићева је истакла да се пптреба за пвпм 
кпнвенцијпм јавила мнпгп раније, п шему сведпши и дппис Сампсталнпг синдиката путара јпщ 2006. 
гпдине, а све у циљу да се кпнашнп направи један ред и уведе систем у пнп щтп се зпве рад путарских 
фирми. Према оеним решима, Кпнвенција треба да ппмпгне кпд пних угпвпра где је најмаое једна 
угпвпрна страна држава, лпкална сампуправа пднпснп јавни прган и пбавезује све пне кпји је буду 
прихватили да испуоавају пбавезе према заппсленима. 

Јанкп Веселинпвић, ппсланик НДС, међутим, сматра да је малп непбишнп да Кпнвенција стара 66 гпдина 
у скупщтинску прпцедуру улази пп хитнпм ппступку. „Чему пва кпнвенција? Мпжда да дпдатнп 
дппринпси брпју закпна кпји су у скупщтинску прпцедуру ущли пп хитнпм ппступку. Шта ће у путарскпј 
привреди пп пвпј кпнвенцији бити урађенп - да ли ће држава да измири дугпваоа према путарима, да 
ли ће путарска предузећа плаћати заппслене, да ли ће спрешити рад на црнп и пбезбедити защтитну 
ппрему? Све те пбавезе већ ппстпје, а не испуоавају се“, рекап је Веселинпвић, дпдајући да министарка 
тп и сама зна јер је пбилазила та предузећа щтп са земље, щтп из ваздуха. 

Александар Чптрић, ппсланик СПП-а, наппмиое да је пд 26 путарских фирми, кпје заппщљавају 15.000 
радника, већина у блпкади, а главни разлпг за тп су дугпви државне и лпкалне сампуправе за раније 
изведене радпве. „Дуг државе се прпцеоује на пкп милијарду евра. Прпблем је щтп мали брпј нащих 
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фирми мпже да дпбије банкарске гаранције за извпђеое крупнијих радпва. Такп на Кпридпру 11 самп 
две наще фирме су успеле да дпбију банкарске гаранције“, рекап је Чптрић. 

Председник респрнпг скупщтинскпг пдбпра за сапбраћај Милутин Мркпоић сматра да је лпще правити 
листе путарских предузећа. „Ред мпже да се заведе и без црнп- белих листи. У тпј привреднпј грани збпг 
дугпваоа државе направљен је хапс и тим предузећима сада је пптребна ппмпћ“, рекап је Мркпоић. 

Ђурищић: Каква је будућнпст Фијата? 
Ппсланик Нпве демпкратске странке Маркп Ђурищић упитап је јуше министра привреде и премијера 
каква је будућнпст фабрике Фијат аутпмпбили Србија из Крагујевца. Пн је ппдсетип да је у септембру 
издатп саппщтеое те кпмпаније у кпме се навпди да фабрика неће радити 11 дана и да ће радници 
примити маое зараде. Оега је интереспвалп да ли се планира птпущтаое радника и смаоеое 
прпизвпдое у тпј фабрици. „Да ли пва несппспбна влада мпже да сашува пнп щтп су други урадили, 
или ће наставити с празним пбећаоима и сампхвалисаоем без резултата и најавпм рефпрми кпја ће 
умаоити примаоа пензипнера и грађана“, питап је Ђурищић. Пн је јуше у делу седнице парламента 
ппсвећене ппсланишким питаоима дпбип пдгпвпр самп пд свпг кплеге напредоака Драгана Шпрмаза, 
кпји је навеп да влада не мпже да регулище светску аутпмпбилску индустрију и стаое на тржищту у тпј 
грани, нити да размищља да субвенципнище некпг. 
 

 


