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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:543329-Branko-Lubarda-sudija-Evropskog-suda-u-

Strazburu  

Branko Lubarda sudija Evropskog suda u Strazburu 

IZVOR: TANJUG  

Profesor Branko Lubarda sa Univerziteta u Beogradu danas je položio zakletvu i time zvanično postao sudija 
Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu 

STRAZBUR - Profesor Branko Lubarda sa Univerziteta u Beogradu danas je položio zakletvu i time zvanično 
postao sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. 
 
Lubarda je međunarodno priznati stručnjak za radno pravo, a za sudiju je izabran na Parlamentarnoj skupštini 
Saveta Evrope krajem januara ove godine. 
 
Osim što je držao katedru na Pravnom fakultetu, profešor Lubarda je bio predsednik Odbora Agencije za borbu 
protiv korupcije i stručni saradnik Međunarodne organizacije rada. 
 
Evropski sud pravde je nezavistan međunarodni sud pod okriljem Saveta Evrope kome se obradaju građani koji 
smatraju da su nacionalni sudovi povredili njihova prava, a Srbija je među rekorderima po broju uvaženih 
tužbi. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:543135-U-Srbiji-766500-nezaposlenih-manje-nego-

prosle-godine 

U Srbiji 766.500 nezaposlenih, manje nego prošle godine 

IZVOR: TANJUG 

Nacionalna služba zaposlavanja beleži pad nezaposlenih u proseku za tri odsto, u odnosu na isti period 
prošle godine i sada ih je na evidenciji 766.500 

Nacionalna služba zaposlavanja beleži pad nezaposlenih u proseku za tri odsto, u odnosu na isti period prošle 
godine i sada ih je na evidenciji 766.500. 

"To je podatak koji raduje", naglasio je direktor NSZ Zoran Martinovid. 

On je u izjavi za Tanjug rekao da je do smanjenja broja nezaposlenih došlo u kategorijama koje se smatraju 
teže zapošljivim - među mladima, osobama bez kvalifikacije i osobama koje su na evidenciji duže od godinu 
dana, što se, kako je rekao, smatra dugim periodom. "Ako posmatramo mlade do 30 godina starosti, u ovom 
trenutku ima ih nešto manje od 200.000 na našoj evidenciji, što je za 6,3 odsto manje u odnosu na isti period 
prethodne godine", kaže Martinovid. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:543329-Branko-Lubarda-sudija-Evropskog-suda-u-Strazburu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:543329-Branko-Lubarda-sudija-Evropskog-suda-u-Strazburu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:543135-U-Srbiji-766500-nezaposlenih-manje-nego-prosle-godine
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:543135-U-Srbiji-766500-nezaposlenih-manje-nego-prosle-godine
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On je dodao da je u prva tri meseca ove godine zaposleno oko 52.000 osoba sa evidencije, a da među njima 39 
odsto čine mladih, do 30 godina starosti. "To praktično pokažuje da ta populacija zapravo, lagano izlazi iz tog 
statusa teže zapošljivih u ovoj godini", kazao je Martinovid. 

On je podsetio na činjenicu da sve zemlje u regionu imaju visoku stopu nezaposlenosti mladih, naročito uzrasta 
od 15 do 24 godina. "Tu smo postigli značajno smanjenje stope nezaposlenosti te kategorije mladih, koja je u 
ranijem periodu dostizala i oko 50 posto, sada je ona negde oko 42 odsto u Srbiji, u Hrvatskoj je oko 46 odsto, 
u drugim zemljama regiona takođe se krede između 40 i 50 odsto, tako da delimo istu sudbinu, kada je u 
pitanju zapošljavanje mladih", rekao je Martinovid. 

Kako je kazao, u zemljama EU stopa nezaposlenosti mladih krede se između 20 i 25 odsto. 

Godinama unazad, podsetio je, praksa je bila da u zimskim mesecima broj nezaposlenih lica na evidenciji NSZ 
raste, ali da je u prvom kvartalu ove godine taj broj ipak manji u odnosu na prethode godine (prvi kvartal 
godine). "Ono što je pozitivan pokazatelj je da ipak imamo smanjenje broja nezaposlenih lica, i imamo 
povedano zapošljavanje u odnosu na isti period prošle godine. Očekujemo da se taj trend nastavi, do kraja 
godine, pogotovu ako imamo u vidu i buđenje i dolazak nekih novih investitora koji zapošljavaju", očekuje 
Martinovid. 

Kao primer je naveo da je protekle nedelje u Krupnju u novoj fabrici tekstila "Džinsi" zaposleno 120 osoba, 
upravo iz kategorije mladih do 30 godina starosti i da se najavljuje zapošljavanje još dodatnih 100 radnika. 

Dodao je i da je nakon stupanja na snagu novog zakona o radu došlo do pozitivnih pokazatelja i promena na 
tržištu rada. "Upravo u tim letnjim mesecima nakon stupanja zakona na snagu došlo je do povedanog procenta 
zapošljavanja lica sa evidencije, što znači da ipak dolazilo do legalizacije radno pravnog statusa velikog broja 
lica koja su radila u sivoj zoni, a s druge strane, možemo da kažemo da se povedao i broj nezaposlenih na 
neodređeno vreme", kazao je direktor NSZ. 

Ističe da se još uvek po pravilu, sva lica zapošljavaju na određeno vreme, ali da se ipak povedava broj onih koji 
su primljeni u radni odnos na neodređeno vreme. 

Što se tiče podrške zapošljavanju, za mere aktivne poltike zapošljavanja ove godine opredeljeno je 2,8 
milijardi, kao i dodatnih 500 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Martinovid je podsetio i da je krajem marta raspisan javni poziv za programe samozapošljavanja za 3.130 ljudi 
koji imaju nameru da pokrenu sopstveni posao. 

Za budude preduzetnike predviđeno je po 160.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom. 
"Ono što je dodatni kvalitet ove mere je da se veliki broj lica koja u ovoj godini koriste sredstva za 
samozapošljavanje, u narednoj godini prijavljuju i za subvencije za otvaranje novih radnih mesta, što znači da 
oni unapređuju svoje poslovanje i povedavaju broj zaposlenih upravo u njihovim malim preduzedima", rekao je 
Martinovid. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:543251-Zbog-duga-od-267-milijardi--blokirani-

racuni-vise-od-54000-preduzeca 

Zbog duga od 267 milijardi blokirani računi više od 54.000 preduzeda 

AUTOR: D. I. Krasid  

Najveda blokada na firmi Bogidevida. Dugovi somborske Fabrike akumulatora, iz sastava šabačkog koncerna, 
prešli 4,4 milijarde 

VIŠE od 54.000 firmi i preduzetnika trenutno ima blokirane račune u bankama, zbog dospelog duga od 267 
milijardi dinara, i to bez kamate. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je ubedljivi rekorder po visini 
blokade i dalje somborska Fabrika akumulatora u sastavu šabačkog koncerna “Farmakom”. Sa računa ove 
firme u vlasništvu biznismena Miroslava Bogidevida poverioci čekaju naplatu 4,4 milijarde dinara. Ovaj dužnik u 
blokadi je ukupno 721 dan. 
 

Još 35 preduzeda u blokadi je zbog duga vedeg od jedne milijarde dinara. Među njima je i “Agroživ”, “Rudnap 
grupa”, “Beohemija-inhem”, “Zekstra grupa”, subotička “Azotara”... 
Kada je reč o trajanju blokade, situacija je raznolika. Firma “Sunčev breg” iz Pedinaca na listi najvedih dužnika u 
prinudnoj naplati našla se poslednjeg dana marta, na dan kada je NBS pravila “presek stanja”, i to zbog duga 
od 588 miliona dinara. Dužina trajanja blokade je 37 dana, mada je do 8. aprila narasla na 46. Ubedljivi 
rekorder po broju dana blokade je Agencija za krizni menadžment iz Novog Sada. Prema podacima Narodne 
banke Srbije, ova firma ima blokirane račune čak 2.263 dana, što je duže od šest godina! Reč je o dugu koji 
premašuje tri milijarde dinara. 
Podaci NBS pokazuju da je u blokadi dužoj od 1.080 dana (oko tri godine) čak 9.780 preduzeda i 292 
preduzetnika. I dok se preduzetnici, po sili zakona, nakon neprekidne blokade u trajanju od dve godine brišu iz 
Registra privrednih društava, preduzede može da “nestane” iz privrednog života samo stečajem ili likvidacijom. 
U Narodnoj banci ističu da je, poslednjeg dana februara u Srbiji bilo ukupno 54.555 preduzeda i preduzetnika 
sa blokiranim računima, dok je iznos ukupnih blokada bio 266.903.390.550,63 dinara. 
PREDUZETNICI 
KADA je reč o preduzetnicima, poslednja objavljena lista najvedih dužnika sa blokiranim računima, pokazuje da 
je najveda blokada stavljena na račune jednog ugostitelja iz mesta Vladimirci, ukupno 495 miliona dinara. 
Blokada traje svega 20 dana. Poslednji na ovoj listi stotinu najvedih dužnika je vlasnik taksi udruženja iz 
Sremskih Karlovaca, od koga poverioci potražuju 6.795.441 dinar. On je u blokadi ukupno 540 dana. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/550003/Ukidaju-penale-za-penziju-pre-65-godine 

DOBRA VEST ZA SVE KOJI SU PRI KRAJU RADNOG VEKA 

Ukidaju penale za penziju pre 65. godine 

AUTORKA: Gordana Bulatovid  

Vlada Srbije razmatra mogudnost da ukine „pladanje penala” za sve one koji u penziju odu pre 65. godine, 

saznaje „Blic”. 

 

 

(+) 

 

Do sada je važilo pravilo da penzioni ček može biti manji čak i za petinu ukoliko se ode u penziju pre 65. 

godine. Ali uskoro bi to moglo da bude promenjeno ili čak i ukinuto, jer se rešenje pokazalo kao nepravedno. 

 

- Najvedi problem imamo s ljudima koji napuštaju brojne firme u restrukturiranju, uz socijalne programe. Oni 

odlaze u penziju, imaju i po 40 godina staža, ali nemaju dovoljno godina života i zato dobijaju niže penzije - 

objašnjava izvor „Blica” iz Vlade. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/550003/Ukidaju-penale-za-penziju-pre-65-godine
http://www.blic.rs/data/images/2015-04-10/597667_1415_lb.jpg?ver=1428697624.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-04-10/597667_1415_lb.jpg?ver=1428697624.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-04-10/597667_1415_lb.jpg?ver=1428697624.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-04-10/597667_1415_lb.jpg?ver=1428697624.jpg


6 

 

Prema važedem zakonu, u penziju se ide sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. 

Onome ko u penziju od pre ovog starosnog roka ček se umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec, a najviše za 

20,4 odsto. Tako onaj ko ima najmanje 15 godina staža i 65 godina starosti ide u penziju bez pladanja bilo 

kakvih penala, ali de dobiti penziju onoliku koliku je zaradio na osnovu uplate doprinosa. 

 

Ali, ako neko ima 40 godina radnog staža i 60 godina starosti, imade 20 odsto manju penziju jer je otišao u 

takozvanu prevremenu starosnu penziju bez napunjenih 65 godina starosti. Upravo ovo ograničenje de uskoro 

biti promenjeno, kako najavljuju iz Vlade. 

 

U najavi je i još jedna promena u penzijskom sistemu koja treba da ispravu problem koji je najstarijim 

građanima do sada naneo velike nevolje. Reč je o prevremenim penzijama, odnosno rešenjima koje dobije 

svaki penzioner, do konačnog obračuna koji može da potraje i godinama. 

 

- Postoji nekoliko varijanata. Jedna, da se potpuno ukinu privremene penzije i da rešenje o penzionisanju od 

prvog momenta bude trajno. Ukoliko bi se ovo rešenje usvojilo, iz obračuna bi se izuzela poslednja radna 

godina osiguranika. Druga je da se jasno ograniči koliko može da traje privremena penzija. Jer često se dešava 

da građani dobiju rešenje o penziji na iznos koji je vedi od onog kojim im pripada, tako da se od njih potom 

traži da vrate novac kada dobiju konačno rešenje. A to je uz sve kamate gotovo nemogude naplatiti od 

penzionera - konstatuju u Vladi. 

 

Od početka godine smanjen je broj zahteva za penzionisanje, potvrđeno je „Blicu” u fondu PIO. To je i 

očekivano jer je do kraja 2014. godine vedina onih koji su ispunjavali uslove podnela zahtev za penzionisanje. 

 

- U novembru i decembru 2014. primljeno je 25 odsto više zahteva za starosnu penziju nego u istom periodu 

2013. Najviše u Beogradu, gde je čak 40 odsto više zahteva podneto nego 2013. - kažu u PIO. 

 

 

 
 

Godinu dana do rešenja 

 

- Prema važedim propisima, oni koji sada podnesu zahtev za penzionisanje modi de da računaju na konačno 

rešenje, ako postoje dokazi o upladenim doprinosima za sve godine staža, u narednoj godini po objavljivanju 

statističkih podataka za 2015. godinu - kažu u PIO fondu. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Socijalna-pomoc-ne-smanjuje-siromastvo.sr.html 

Спцијална ппмпћ не смаоује сирпмаштвп 

АУТОРКА: Аница Телескпвић 

Стппа ризика пд сирпмащтва у Србији изнпси 43,2 пдстп, а брпј апсплутнп сирпмащних ппвећан је са 6,1 

на 8,9 прпцената 

 

Према ппдацима Светске банке, стппа сирпмащтва је тпкпм пве кризе ппвећана са 10 на 15 пдстп, дпк је 
према ппдацима владинпг тима за спцијалнп укљушиваое смаоеоа сирпмащтва та стппа 2008. гпдине 
била 6,1 пдстп, да би 2013. гпдине дпстигла 8,6 пдстп. Тп су људи кпји буквалнп састављају крај са 
крајем и шија пптрпщоа не прелази пд 1,5 дп два дплара дневнп. 

Ових дана Републишки завпд за статистику пбјавип је саппщтеое пп кпме стппа ризика пд сирпмащтва 
или спцијалне искљушенпсти изнпси 43,2 пдстп. У шему је разлика између пва два ппдатка пбјащоава 
Жаркп Шундерић, меначер тима за смаоеое сирпмащтва. Стппа апсплутнпг сирпмащтва (кпја је на 
крају 2013. гпдине изнпсила 8,6 пдстп) израшунава се на пснпву прихпда и расхпда. У пракси мпже да се 
дпгпди да нешији расхпди превазилазе прихпде. Разлика мпже да се ппкрива из некпликп извпра, тп су 
сива екпнпмија, дпзнаке из инпстранства или сппствене прпизвпдое, јаја, меса, млека... 

– У развијеним земљама се кап ппказатељ мнпгп шещће кпристи стппа релативнпг сирпмащтва. Тп је 
ппдатак дп кпга је, пп метпдплпгији Еврппске уније дпщап Републишки завпд за статистику, кпја се 
рашуна самп на пснпву прихпда. Дакле, пптрпщоа није узета у пбзир. За нас је та стппа релативна, јер 
искљушује прихпде пд сиве екпнпмије кпји нису занемарујући – каже Шундерић. 

Гпрдана Маткпвић из Центра за спцијалну пплитику каже да и на сајту Еврппске уније, када је п 
релативнпј стппи сирпмащтва реш стпји наппмена да пна није ни ппказатељ бпгатства, ни сирпмащтва 
већ резултат дпхптка. 

– Нису ташне прише да наща спцијална ппмпћ није дпбрп таргетирана, пднпснп да нпвац не дпбијају пни 
кпјима је најпптребнији. Наравнп, увек ппстпји нашин да се систем унапреди, али у ппређеоу са другим 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Socijalna-pomoc-ne-smanjuje-siromastvo.sr.html
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земљама кпд нас су грещке мнпгп ређе. Спцијална ппмпћ се заиста дпдељује пнима кпји су гптпвп без 
икаквпг прихпда и без икакве импвине – каже Маткпвић. 

У Министарству рада кажу да је пснпвица за исплату спцијалне ппмпћи у марту изнпсила 7.789 динара. 
Тај изнпс се усклађује свакпг 1. априла и 1. пктпбра у тпку календарске гпдине са индекспм пптрпщашких 
цена у претхпдних щест месеци, пбјащоавају у пвпм министарству. 

С пбзирпм на тп да инфлације у Србији целе прпщле гпдине гптпвп да није билп и да је тренутнп исппд 
циљаних 2,5 пдстп, тп знаши да је пснпвица за исплату сада маоа негп, на пример, прпщле гпдине, 
упркпс тпме щтп се стппа сирпмащтва, збпг примена мера фискалне кпнсплидације кпје укљушују и 
смаоеое плата и пензија, ппвећала. 

Акп тпкпм криза пни кпји имају најмаое пбишнп страдају највище питаое је щта држава мпже да ушини 
да оих защтити. Према решима Гпрдане Маткпвић из Центра за спцијалну пплитику, мере фискалне 
кпнсплидације ппгађају пне кпји имају неке прихпде. При тпм, пнима шија су лишна примаоа маоа пд 
25.000 динара плате и пензије нису смаоиване. Кприсници нпвшане спцијалне ппмпћи пбишнп су гптпвп 
без икаквих прихпда. Они кпји ће пстати без ппсла пд државе ће дпбити птпремнине, ппдсећа пна. 

Тп је управп пнп щтп ће дпдатнп ппвећати ризике пд сирпмащтва. Пп сппразуму са ММФ држава се 
пбавезала да ће брпј заппслених у јавнпм сектпру пве гпдине смаоити за пет пдстп. Тп је пкп 25.000 
људи. Један деп оих птићи ће у пензију, дпк ће пстатак бити птпущтен. Какп је премијер Александар 
Вушић истакап на Бизнис фпруму на Кппапнику циљанп птпущтаое биће пд 1,7 дп 1,9 пдстп. Тп је пкп 
10.000 људи. Ту нису урашунати заппслени у фирмама у државнпм власнищтву кпја ће мпрати да нађу 
купце дп краја пве гпдине, где ће један деп радника такпђе пстати без ппсла. 

Екпнпмиста Данилп Шукпвић има кпнкретан предлпг. Тп щтп је минус у бучету за 27 милијарди маои 
пд планиранпг треба искпристити за дпделу нпвшане ппмпћи пнима кпји најмаое имају. 

– Сада сви гпвпримп п тпме кпликп су плате и пензије смаоене нпминалнп. А пне се реалнп, дакле крпз 
инфлацију, смаоују већ гпдинама – уппзправа Шукпвић. 

Кад је Фискални савет први пут у мају 2012. гпдине предлпжип смаоеое плата и пензија, дакле јпщ за 
време владе Мирка Цветкпвића, кап деп мера предлпжили су и псниваое ппсебнпг Фпнда за 
најсирпмащније. 

„На нивпу републике фпрмирап би се фпнд за једнпкратну ппмпћ, а лпкалне заједнице би се активније 
укљушиле у спцијалну защтиту” , написали су шланпви пве институције. Идеја је на тпме и пстала. Дакле, 
самп на папиру. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-evro-lakse-do-radnog-mesta.sr.html 

Уз еврп лакше дп раднпг места 

АУТОР: Александар Микавица 

Мере за заппщљаваое усаглащене са ЕУ па ће инвеститприма за сваку нпвпг радника бити исплаћенп 

пд 3.000 дп 7.000 евра 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uz-evro-lakse-do-radnog-mesta.sr.html
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Дпмаћи и страни инвеститпри у Србији и у пвпј гпдини мпгу да рашунају на државну субвенцију. 
Владина Уредба п услпвима и нашину привлашеоа директних инвестиција ступила је на снагу 21. марта, 
а за пвај издатак у бучету је издвпјенп 6,5 милијарди динара. У прпщлпј гпдини држава није ппмагала 
улагаше, а нпви услпви за дпделу пве државне ппмпћи зарад привлашеоа инвеститпра и ппдстицаоа 
заппщљаваоа усклађени су са важећим прпписима Еврппске уније. 

Пп нпвпј уредби, на државну бесппвратну ппмпћ мпгу да рашунају дпмаћа и страна предузећа кпја 
улажу у прпизвпдоу рпбе за извпз или услуге кпје се путем инфпрмаципнп-кпмуникаципних 
технплпгија пружају кприсницима у инпстранству. 

Акп испуне услпве, велика предузећа мпгу да рашунају да ће им држава ппкрити дп 50 пдстп 
пправданих трпщкпва улагаоа. Средоим предузећима ппд истим услпвима следује 60, а малим 
фирмама 70 пдстп пправданих трпщкпва. Кплики ће деп пправданих трпщкпва инвестиције држава 
ппкрити свпјпм субвенцијпм зависи и пд оене вреднпсти, пд тпга кпликп ће радника заппслити, кап и 
пд степена развијенпсти регипна у кпји се улаже.   

Акп су пправдани трпщкпви улагаоа дп 50 милипна евра, држава ће инвеститпру ппкрити пплпвину. За 
деп пправданих трпщкпва улагаоа пд 50 дп 100 милипна евра, пд државе ће се дпбијати 25, а за веће 
пд 100 милипна евра дп 17 пдстп. 

Оправдани трпщкпви су улагаоа у материјална и нематеријална средства, укљушујући и трпщкпве 
закупа неппкретнпсти или трпщкпви брутп зарада у двпгпдищоем перипду ппсле заврщетка 
инвестиције, щтп ппдразумева дпстизаое пуне заппсленпсти и висине најављенпг улагаоа. 
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Инвеститпр кпји дпбије пву државну ппмпћ пбавезан је да изграђени прпизвпдни ппгпн и брпј 
заппслених пдржи у истпј ппщтини најмаое пет гпдина и да исплаћује зараду већу за 20 пдстп пд 
важеће минималне зараде. Рпк за заврщетак прпјекта је три гпдине пд закљушеоа угпвпра, а најдуже 
пет гпдина укпликп Кпмисија такав захтев пдпбри. 

Минимални услпв да инвеститпр кпнкурище за државну субвенцију је да 30 радних места и 250.000 
евра пправданих трпщкпва улагаоа у ИВ групи развијенпсти и у девастираним ппщтина, а 40 радних 
места и 500.000 евра пправданих трпщкпва улагаоа у ИИИ групи развијенпсти ппщтина. Акп се улаже у 
ппщтину ИИ групе развијенпсти, услпв је да птвпри 50 радних места и милипн евра пправданих 
трпщкпва улагаоа, 70 радних места и милипн евра пправданих трпщкпва улагаоа у И групи 
развијенпсти ппщтина. За сектпр услуга услпв је 20 радних места и 150.000 евра пправданих трпщкпва 
улагаоа. У зависнпсти у кпју ппщтину улаже, инвеститпр мпже да рашуна и на субвенцију брутп зараде 
пп заппсленпм, кпја се креће пд 20 дп 40 пдстп. Штп знаши да ће држава за свакп нпвп раднп местп 
инвеститпру исплатити пд 3.000 дп 7.000 евра.    

Дпдатни ппдстицаји пд државе инвеститпри мпгу да дпбију за раднп-интензивне и капиталнп-
интензивне прпјекте, пднпснп за улагаоа кпја заппщљавају вище људи и фабрике са скуппм ппремпм. 

Какп кажу у Агенцији за страна улагаоа и прпмпцију извпза, Србија је пвај прпграм увела управп 
пратећи трендпве на тржищту инвестиција, с намерпм да буде кпнкурентна у пднпсу на друге земље. 

У „Сиепи” тврде да су страни и дпмаћи инвеститпри у Србији пптпунп изједнашени. Страни нису 
ппвлащћенији. Према ппдацима Сиепе пд 25. фебруара 2015. гпдине, међу субвенципнисаним 
прпјектима кпји су дп сада заврщени „и тренутнп су активни”, 102 су дпмаћа предузећа, а 115 је 
страних. 

О инпстраним се, међутим, мнпгп вище зна, п оима се вище гпвпри и пище, јер је и држави дп тпга 
вище сталп, пбјащоавају у пвпј агенцији, али и затп щтп заппщљавају вище радника и улажу вище 
средства. 

На питаое када ће бити пбјављен ппзив инвеститприма да кпнкурищу за пву државну нпвшану ппдрщку, 
у Министарству привреде су нам рекли да ће п тпме бити пбавещтена путем пгласа на Интернет 
страници Министва и Агенције за страна улагаоа и прпмпцију  извпза. 

---------------------------------- 

Уз ппмпћ државе ппсап за 800 радника 
Пре некпликп дана министар привреде Жељкп Сертић пптписап је са америшкпм кпмпанијпм НЦР 
угпвпр п субвенцијама у изнпсу пд шетири милипна евра, на пснпву шега ће пва кпмпанија дп 2017. 
заппслити јпщ 800 радника у Србији, па ће имати имати пкп 1.600 заппслених, а Бепград ппстати нека 
врста развпјнпг центра те фирме. 

Министар је прецизирап да ће се субвенције пвпј фирми исплаћивати у транщама и да ће бити 
исплаћенп вище пд 43 милипна динара за брутп зараде. Држава, какп је рекап, даје маое пд 10 пдстп 
на ту суму. 

Сертић је нагласип да ће субвенције дпнети већи прихпд у бучет пп пснпву ппреза и заппслити велики 
брпј људи. 

---------------------------------- 
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Одпбренп је више пд 300 милипна евра 
Од 2006. гпдине дп данас Сиепа је пбјавила 19 ппзива инвеститприма за дпделу ппдстицаја. Одпбренп 
је вище пд 300 милипна евра за улагаоа вредна прекп 1,5 милијарди евра, а кпјима је предвиђенп 
птвараое вище пд 54.000 радних места. 

 Неки угпвпри су, збпг неизврщеоа угпвпрених пбавеза у међувремену раскинути, кажу у Сиепи. Таквим 
угпвприма билп је предвиђенп птвараое пкп 12.000 радних места. 

 Тп знаши, какп тврде у пвпј агенцији, да је пкп 42.000 радних места дп сада пппуоенп, пппуоава се или 
се налази у прпцесу такпзванпг мпнитпринга. Кпд раскинутих угпвпра држава је активирала банкарске 
гаранције такп да није на губитку, али јесу сви пни кпји су се надали нпвпм раднпм месту. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/igre_sa_penzijama_.46.html?news_id=300271 

LIČNI STAV 

Igre sa penzijama 

AUTOR: MILE ISAKOV 

Zanimljiva je situacija sa penzijama, istovremeno dok premijer obedava njihovo povedavanje, a Sindikat 

penzionera započinje proteste zbog toga što su smanjene. Slučajno znam, jer sam uključen u organizaciju 

okupljanja penzionera pred Domom sindikata u sredu 15. aprila, u pet do 12, da je Sindikat odluku o protestu 

doneo pre nego što je Vučidobjavio svoju nameru da poveda plate i penzije, tako da nije nemogude da je i on 

znao za to, pa je požurio da ih preduhitri i unese zabunu i svađe među penzionerima.  

U svakom slučaju, protest nezadovoljnih penzionera nije reakcija na njegovo novo obedanje, jer je 
prevashodno bio usmeren protiv upornog dutanja Ustavnog suda, od kojeg vedpet meseci traže da oceni 
ustavnost zakona kojim su penzije smanjene. Ali, nisu ni odustali posle Vučideve najave mogudeg povedanja, 
jer mu ne veruju pošto je jednom vedobedavao da penzije nede dirati, a kada je preuzeo vlast ipak ih smanjio. 
Tvrdedi da je smanjenje penzija nezakonito i protivustavno, Sindikat penzionera ne pristaje na utešna 
povedanja, ubeđen da one moraju biti vradene u punom iznosu. 

Ćutanje Ustavnog suda nezadovoljni penzioneri su razumeli kao priznanje da smanjenje penzija nije u skladu sa 
Ustavom jer znaju iz iskustva, koje im ne manjka, da bi u slučaju da je obrnuto Ustavni sud požurio da to i 
potvrdi. Odugovlačenje našeg najvišeg suda penzioneri tumače kao podilaženje vlasti, nije im to prvi put, ali i 
kao sabotažu u pokušaju da ih onemogudi da se žale Međunarodnom sudu u Strazburu, kojem ne mogu ni da 
se obrate, dok ne iscrpe sve pravne mogudnosti u svojoj zemlji. Dakle, ovaj protest je usmeren pre svega protiv 
Ustavnog suda, ali bide to i odgovor Vučidu na njegovu izjavu o eventualnom povedanju penzija. Naime, 
penzioneri smatraju da sa penzijama koje su pošteno i po zakonu stekli, nema igranja, da niko ne može da ih 
smanjuje i povedava po svom nahođenju. Ne pristaju na milostinju i ne nasedaju na propagandne trikove pred 
lokalne, pokrajinske, a možda i opšte izbore. 

http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/igre_sa_penzijama_.46.html?news_id=300271
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Najavljeno, možda povedanje plata i penzija na dugačkom je štapu i veoma sporno. Šta de da poveda, koliko i 
na koji način? Čak i da mu MMF to odobri, ostaje nejasno kako misli to da izvede. Hode li on to sam uraditi na 
vladi, što bi bilo protivzakonito ili namerava da natera Skupštinu da menja zakon koji je koliko juče pompezno 
usvojila kao reformski. I kako da ga menja? Hode li povedanje biti linearno svima po nekoliko procenata, mada 
nije svima skinuto jednako, što bi bio novi čin diskriminacije jednog broja penzionera, ili de svim kategorijama 
biti dodati procenti u skladu sa procentima koji su im oduzeti, što bi bilo novo pravno nasilje. Zakonom koji se 
odnosi na sve penzionere, naime, ne mogu se smanjivati ili povedavati penzija nejednako. Da li de se pri 
povedanju oni utvrđivati u odnosu na njihovu stvarnu penziju pre smanjenja, na onu smanjenu ili u odnosu na 
procente smanjenja. 

Kako god da postupe bide to pravi galimatijas, novi udar na ustavom zagarantovanu ravnopravnost građana, 
posle čega se više uopšte ne bi znalo kolike su im zaista penzije i na osnovu čega. A izgleda da je upravo to i cilj, 
da se posle nekoliko minornih povedanja zaboravi koliko je kome bilo smanjeno, a koliko povedano, izgubi 
svaka računica i predstava o tome kolika bi kome penzija zapravo trebalo da bude. Da ljudi ne znaju više na šta 
da se žale, na nepravedna smanjenja ili povedanja, pa da dignu ruke i odustanu. Zato se u penzije ne sme 
dirati, to je stečeno pravo u vrlo precizno zakonom utvrđenom iznosu. To je pravo iz rada i prinudna štednja 
čuvana u državnom trezoru, za koju država mora biti garant. Penzije nisu i ne smeju biti budžetska kategorija, 
pa prema tome ne mogu ni da zavise od toga koliko u budžetu ima para. Država je potrošila novac PIO fonda i 
zato sada ima problem sa isplatom penzija. Treba to da vrati u taj fond, a ne da ponovo pljačka one koji su ga 
decenijama punili. 

 

 

https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0q709q7caem3n#2819177812 

У реду за ппсап 200.000 млађих пд 30 гпдина 
 

На евиденцији Наципналне службе за заппшљаваое налази се армија пд 753.949 незаппслених, кпјпј 
припада гптпвп свака десета пспба у Србији. Искуствп заппслених у пвпј служби гпвпри 

да виспкп пбразпваое није гаранција, али јесте преднпст у пднпсу на пне са нижим степенпм, за 
прпналажеое ппсла, јер се у пвпм тренутку на евиденији незаппслених налази пкп 105.000 пспба са 
заврщеним факултетпм или вищпм щкплпм. Пплпвна свих незаппслених има између 30 и 50 гпдина, а 
свака шетврта пспба на евиденцији млађа је пд 30 гпдина. Тренутнп је нещтп маое пд 200.000 млађих 
пд 30 гпдина на евиденцији службе за заппщљаваое, щтп је 6,3 пдстп маое у пднпсу на исти перипд 
претхпдне гпдине 

Збпг прирпдне смрти прпщле гпдине је са евиденције незаппслених свакпг месеца у прпсеку пдлазилп 
пп 65 људи кпји су тражили ппсап. Такп је у 2014. гпдини избрисанп 793 пспбе кпје су умрле шекајући 
ппсап. Слишан тренд је бележен и претхпдних гпдина, када је са бирпа збпг смрти брисанп пп пкп 500 
мущкараца и 200 жена. 

https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0q709q7caem3n#2819177812
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Највећа рак рана незаппсленпст у Србији ипак су млади и збпг тпга је држава пдлушила да сваки други 
динар у пвпгпдищоим прпграмима активнпг заппщљаваоа намени управп оима. Прпблем 
незаппсленпсти младих у Србији, пп пцени екпнпмиста Весне Пантелић и Миладина Кпвашевића, не 
везује се самп за рецесију , већ и за демпграфске прпмене, слабу привредну активнпст, велика 
бирпкратска пптерећеоа кпја дестмулищу развпј ппслпва, али и неадекватан пбразпвни систем. Стппа 
ушещћа радне снаге младих, према оихпвим ппдацима, пала је са 34 пдстп, кпликп је изнпсла у пктпбру 
2008. гпдине, на 27 пдстп у нпвембру 2014, щтп мпже бити ппследица и све дужег задржаваоа у 
систему пбразпваоа. 

Министарствп пмладине и сппрта заједнп са Министарствпм за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална 
питаоа, представницима младих из савеза невладиних прганизација КОМС и Наципналнпм 
аспцијацијпм практишара и практишарки пмладинскпг рада, ппкреули су прпјекат шији је пснпвни циљ 
ппвећаое мпгућнпсти заппщљаваоа младих и стараое услпва за оихпв пстанак и рад у Србији.  Према 
пбјащоеоу Александра Вулина, министра за рад и заппщљаваое, идеја је да се крпз истраживаое и 
разгпвпр са впдећим кпмпанијама утврде тренутни прпблеми и псмисле метпде кпје ће дппрнети 
смаоеоу незаппсленпсти међу младима 

Међутим, велики је прпблем и квалифкаципна стрктура незаппслених младих. Вулин истше да пд свих 
незаппслених у Србији 14,7 пдстп има заврщен факулет, дпк сви пстали имају или средоу щкплу, а 
дпбар деп оих је без квалифкација и нискпквалификпване пспбе. За младе са нискпм или скпрп 
никаквим степенпм квалификацијам крпз активне мере заппщљаваоа радиће се на пбразпваоу, пбуци 
и курсевима за занимаоа кпја су дефицитарна и са кпјима мпгу дпбити раднп местп. 

Инаше, виспка стппа незаппсленпсти младих је прпблем свих еврппских држава. Наиме, незаппсленпст 
младих у еврпзпни бележи, пд ппшетка кризе 2008. гпдине, пщтар раст. Прпсешна стппа незаппсленпсти 
младих је срединпм прпщле гпдине била 23 пдстп, далекп изнад нивпа на кпм је била 2007. – 15 пдстп. 
Највећа стппа незаппсленпсти младих је у Гршкпј и изнпси шак 58,3 пдстп, дпк је најмаоа у Немашкпј – 
7,8 пдстп. 

Љ. Малешевић 
  

Нема хлеба без мптике 
Млади мпрају ппстатити свесни да се мпра радити и за малу плату, јер је увек бпље ищта негп нищта, 
кап и да се ппсап не сме и не мпже бирати. Јер тпга су млади у мнпгим еврппским државама пдавнп 
ппстали свесни и збпг тпга шестп раде и пп некпликп ппслпва да би преживели. Мпра и пвде, кап и тамп, 
да ппстане јаснп да је све маое сталнпг заппслеоа, пунпг раднпг времена, великих и брзих зарада. Без 
прпмене свести ни једна рефпрма заппщљаваоа, тржищта рада и пбразпваоа неће дпнети пшекиван 
резултате. Дакакп, све тп нищта не вреди акп држава не пбезбеди привредни развпј и ствпри щанасу 
младима да раде билп щта. 
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PROSVETARI PORUČILI: Tužidemo Srđana Verbida, deca nede završiti godinu! 

Autor: Foto: Aleksandar Jovanovid 

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i mi pozivamo Verbida da se urazumi i da nam bez ucene u vezi sa 

izlaskom iz štrajka ponudi potpisivanje PKU 

BEOGRAD - Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbid krši zakon jer ne potpisuje Poseban 
kolektivan ugovor sa dva reprezentativna sindikata, koji je 27. januara zaključila Vlada Srbije, zbog čega de biti 
krivično gonjen! 
 
Ovo je, pored radikalizacije štrajka, najavio predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajkovid. 
- Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i mi pozivamo Verbida da se urazumi i da nam bez ucene u vezi sa 
izlaskom iz štrajka ponudi potpisivanje PKU. To je njegova obaveza po zakonu. U suprotnom demo se obratiti 
sudu s tužbama i krivičnim prijavama - rekao je Brajkovid za Kurir.  
 
Sastanak, koji je prošlog četvrtka trebalo da se održi između predstavnika Ministarstva i sindikata uz 
posredovanje miritelja iz Agencije za mirno rešavanje sporova, odložen je „do posle praznika“. 
- Nadamo se da de novi sastanak zakazati za sutra, a ukoliko ne, postoji mogudnost da se svih 1.100 škola i 
članova druga dva reprezentativna sindikata vrate u štrajk i tako dovedu u pitanje kraj školske godine i završne 
ispite za maturante - objasnio je  Brajkovid. 
 
(S. I.) 
Dragoljub Đorđevid 
MINISTAR IMA IMUNITET! 
 
Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđevid kaže da ministar Verbid ima imunitet i da zbog toga 
ne može da bude krivično gonjen: 
- Oni mučenici ne znaju da je to mladenje prazne slame. Poznato je ko može da skine imunitet, a poznato je i 
da to nede da uradi. 
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