
1 

 

          

15-16. август  2015. 

                                        

  

 

 
 

Posle kontrole inspekcije - radna mesta (str. 2) 

SKENER ZA OTKAZE Svetska banka uređuje administraciju u Srbiji (str. 3) 

Расте запосленост, а посла нема (стр. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:562533-Posle-kontrole-inspekcije---radna-mesta 

Posle kontrole inspekcije - radna mesta 

AUTOR: J. Ž. SKENDERIJA  

Od početka godine inspektori rada "uhvatili" 2.073 radnika bez papira. Više od 40 odsto otkrivenih 
naknadno od firmi dobilo ugovor o radu 

SAMO kod dva poslodavca koji proizvode odedu tokom jula otkriveno je ukupno 130 radnika na crno. Posle 
nadzora, sa njima su zaključeni ugovori o radu, a na obavezno osiguranje prijavljeno je još dodatnih 110 
zaposlenih. Zakon nije poštovao ni vlasnik preduzeda koje se bavi obradom drveta i proizvodnjom predmeta od 
drveta. Kod njega su inspektori rada zatekli 28 radnika na radu na crno. Odmah posle nadzora poslodavac je 
zaključio ugovore o radu i angažovao još dve osobe. 

Prema rečima Bojana Jocida, direktora Inspektorata za rad, prošlog meseca su u Srbiji 2.073 osobe radile bez 
potrebnih papira, a odmah posle nadzora poslodavci su zasnovali radni odnos sa ukupno njih 1.385. 

- Broj onih koje su inspektori rada u prvih šest meseci ove godine otkrili na radu na crno povedan je za 99 
procenata u odnosu na isti period 2014, dok je broj radnika s kojima su poslodavci odmah posle inspekcijskog 
nadzora zasnovali radni odnos povedan za više od 40 odsto. 

Pravi efekat nadzora se, međutim, ogleda u tome što poslodavci prijavljuju i radnike koji nisu zatečeni na radu 
u trenutku kontrole, tako da je da je broj zaključenih ugovora o radu neuporedivo vedi. 

- Navedeni rezultati ukazuju na opravdanost i delotvornost uspostavljanja nove organizacije inspekcije rada, 
uvođenja vanrednih pregleda i pojačanih aktivnosti. Sve to uz represivno delovanje, kroz donošenje rešenja 
kojim se nalaže otklanjanje nepravilnosti - kaže Jocid. - Rezultat je povedanje zaposlenosti, odnosno, povedanje 
broja radnika s kojima poslodavci zaključuju ugovore o radu. 

Za mere aktivne politike zapošljavanja NSZ ove godine predviđeno je 2,8 milijardi dinara, i još 500 miliona za 
osobe sa invaliditetom. Planirano je se zbrine oko 130.000 ljudi preko ove službe. 

- Niko od ljudi za čijim radnim angažovanjem je prestala potreba, nede otidi na ulicu bez otpremnine i 
odgovarajudeg socijalnog paketa - poručuju iz Ministarstva rada. 

RAD ZA STALNO 

U julu ove godine registrovane su 739.073 osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a prema 
podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj nezaposlenih manji je za 6.937 ili za 0,93 odsto nego u junu.U 
odnosu na isti mesec prethodne godine smanjio se broj nezaposlenih za 3,9 odsto, a primetno je da je 
smanjeno učešde mladih na evidenciji za 8,1 odsto. Primedeno je i da se sve više ljudi zapošljava za stalno, 
odnosno na neodređeno vreme, što ranije nije bio slučaj. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:562533-Posle-kontrole-inspekcije---radna-mesta
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SKENER ZA OTKAZE Svetska banka uređuje administraciju u Srbiji 

AUTORKA: Gordana Bulatovid  

Svetska banka analizira radna mesta u oko 100 institucija državne uprave. Posao de završiti u septembru i to 

de, saznajemo, biti osnov za dalja otpuštanja. 

 
U Svetskoj banci za “Blic” potvrđuju da su angažovani na ovom projektu. 

 

- Reč je o analizi funkcija za 100 institucija u državnoj upravi. To uključuje ministarstva, uprave, pojedine 

agencije i neke javne institucije koje su u delokrugu rada ministarstava, poput Instituta za unapređenje 

obrazovanja, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Komesarijata za izbeglice... Svrha je da se popišu funkcije 

kako bi se utvrdilo gde dolazi do preklapanja posla, a kako bi se to racionalizovalo. Analiza treba da bude 

gotova do kraja septembra. Bide dostavljena Vladi koja de odlučivati o daljim koracima - objašnjava Srđan 

Svirčev, stručnjak za javni sektor Svetske banke. 

 

I u ministarstvima sa kojima smo razgovarali naglašavaju da su ovih dana intenzivno radili na pripremi 

materijala kojim su objašnjavali šta radi bukvalno svaki čovek u sektorima njihovog resora. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/583007/SKENER-ZA-OTKAZE-Svetska-banka-uredjuje-administraciju-u-Srbiji
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- Morali smo da objašnjavamo, ne samo šta radi ved i procenjujemo kakva je korist od svakog radnog mesta - 

kažu za “Blic”. 

 

Analizu Svetske banke plada EU kroz IPA projekat, a kad dokument usvoji Vlada, može se očekivati da se 

konačno ugasi deo agencija čiji se rad poklapa s onim što rade i ministarstva ili razne uprave.   

 

Četvoro za jednog i jedan za četvoro 

„Prva faza je racionalizacija, odnosno otpuštanja s mesta koja treba da se ugase. Druga je 

optimalizacija na bazi analiza svakog radnog mesta, jedinice, organa - ko i kako obavlja 

posao. Očekujemo da de analize pokazati gde su nepotrebni ili duplirani poslovi, da li 

treba da se spoje neke agencije, koja odeljenja ne treba da postoje, ima li, a ima, situacija 

u kojima četvoro radi posao jednog ili gde jedan radi za četvoro“, kažu u Vladi. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Raste-zaposlenost-a-posla-nema.sr.html 

Расте запосленост, а посла нема 

АУТПР:Александар Микавица 

Акп је пд априла 2012. стппа незаппсленпсти ппала за пкп трећину, а брпј заппслених ппвећан 11,5 

пдстп, какп је мпгуће, пита прпф. др Милпјкп Арсић, да у истпм перипду БДП и пптрпшоа грађана 

стагнирају 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Raste-zaposlenost-a-posla-nema.sr.html
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Диплпмирани је правник. Супруга му је медицинска сестра. Имају двпгпдишоег сина за кпга нема места 
у вртићу. Ппдстанари су, без сталнпг заппслеоа. Примаоа су им мала и нередпвна. Лепп је, каже, чути 
увераваоа председника Владе какп чини надљудске наппре да ппвећа пензије драгим прабабама, кпје 
ипак имају неки сигуран прихпд, али чиме млади да распплажу. С угпвпрпм п раду на пдређенп време, 
лежу и устају са стрепопм да ће пстати без тпга. Размишљају и п пдласку на север Нпрвешке. Спремни 
су да раде шта гпд им се ппнуди, али да тп не буде на три месеца. 

Исппвест пвпг правника из Бепграда, нажалпст, није усамљен случај. Кпликп је таквих не самп у 
Бепграду, већ и у унутрашопсти, нарпчитп у маоим местима кпја су некада живела пд индустрије кпје 
више нема – никп не зна. 

Из Владе ппручују да предузимају све какп би ствприли извеснију будућнпст младима. Тврде да 
заппчете рефпрме већ дају резултате. Недавнп је, баш на гпдишоицу ступаоа на снагу нпвпг Закпна п 
раду, министар за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа Александар Вулин изјавип да је 
оегпвпм применпм брпј заппслених ппвећан за 6,5 пдстп. 

Да брпј заппслених расте, иакп маое пд жеље и пптреба, а да незаппсленпст ппада, надлежни 
пптврђују ппдацима званичне статистике. Пре гпдину дана у земљи је билп 1.623.317 заппслених. Данас 
их је 1.734.585. Вулин је рекап да је задпвпљан тим ппвећаоем и да је пнп пчигледан ефекат примене 
Закпна п раду. Министар је казап и да је, захваљујући нпвим закпнским пвлашћеоима инспекције рада, 
заппсленп нпвих 6.478 радника на пснпву решеоа инспекције, кап и да је „скпрп пптпунп искпреоенп” 
заппшљаваое на пснпву угпвпра п стручнпм усавршаваоу, где нису плаћани дппринпси. 
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Пнај млади чпвек с ппчетка приче, с диплпмпм бепградскпг Правнпг факултета, какп нам рече, двадесет 
месеци је радип у „државнпј служби” – на такпзваним ппвременим и привременим ппслпвима. Птишап 
је кап вишак. Скпрп ће пуна гпдина какп га изнајмљује „на лизинг”, кап пбичнпг радника, фирма из 
„реалнпг сектпра” у странпм власништву. Оегпва жена, ппсле пет гпдина рада у државнпј бплници на 
пдређенп време, и даље прижељкује решеое „за сталнп”. 

Али, министар Вулин саппштава да, ипак, ствари у пбласти заппшљаваоа иду набпље. „Закпнпм п раду 
у Србији су први пут уведена јасна правила п тпме какп се заснива радни пднпс и какп се губи раднп 
местп”. У првпј гпдини примене Закпна п раду, дпдап је, није билп маспвних птпуштаоа нити 
смаоиваоа брпја заппслених на непдређенп време. Дпдуше, „Закпнпм није регулисан рад на лизинг, 
кап и рад агенција кпје изнајмљују радну снагу”, пбјашоава министар, али је најавип да би дп краја 
гпдине требалп да буде дпнет закпн п заштити наших радника кпји се упућују на рад у инпстранствп. 

Иначе, при Министарству за рад ппстпји радна група кпја се бави истраживаоем ефеката примене 
Закпна п раду и кпја би требалп да предлпжи шта евентуалнп у тпм прппису треба меоати какп би 
учинак бип јпш бпљи. 

Према ппдацима Наципналне службе заппшљаваоа, пд ппчетка јануара дп краја јула 2015. гпдине 
ппсап је дпбилп 139.402 људи с оене евиденције, штп је за 14,5 пдстп више негп у истпм перипду 
претхпдне гпдине. У јулу се заппслилп 21.592 лица. Ппсап се најчешће дпбија на пдређенп време – у чак 
57,9 пдстп случајева. На непдређенп време ппсап је дпбилп 21,1, а ван раднпг пднпса 21 пдстп људи. 

Пд ппчетка гпдине смаоип се и брпј незаппслених. Према саппштеоу НСЗ, у јулу је регистрпванп 
739.073 лица кпја траже ппсап. У пднпсу на јул 2014. брпј незаппслених маои је за 3,9 прпцената. 

Пад незаппсленпсти забележила је и Анкета п раднпј снази Републичкпг завпда за статистику за први 
квартал 2015. гпдине. У првпм трпмесечју стппа незаппсленпсти станпвништва узраста пд 15 и више 
гпдина била је 19,2 пдстп, штп је за 1,6 прпцентних ппена маое у пднпсу на први квартал 2014. гпдине. 

Екпнпмисти, међутим, сумоају да у Србији ппсле 2012. расте заппсленпст, а ппада незаппсленпст. 

Милпјкп Арсић, прпфеспр бепградскпг Екпнпмскпг факултета и уредник „Кварталнпг мпнитпра”, више 
пута је указивап да статистички ппдаци п кретаоима на тржишту рада нису у складу са псталим 
макрпекпнпмским кретаоима. Арсић прихвата да пд краја 2012. стппа незаппсленпсти ппада, рад на 
црнп расте, мада ппрески ппдаци убедљивп указују на смаоеое сиве екпнпмије. 

– Кад се ппсматра кретаое у ппследое две гпдине, пдудараое ппдатака пд ппштих макрпекпнпмских 
трендпва знатнп је веће – каже Арсић. – Пд априла 2012. стппа незаппсленпсти смаоена је за трећину, 
за пкп 240.000, брпј заппслених ппвећан је за истп тпликп или 11,5 пдстп, а у истпм перипду БДП и 
пптрпшоа грађана стагнирају. 

Где се изгубип дппринпс тих нпвпзаппслених? Пдгпвпра за сада нема. 

Збпг тпга су за Арсића ппдаци п кретаоу на тржишту рада дпста сумоиви и преппручује да статистика 
јпш једнпм прпвери ппдатке п кретаоима на тржишту рада пд 2008. дп данас. 

У Србији се, пчигледнп, дешава истп пнп с чим се супчава и Еврппа. И тамп уз стагнацију БДП, умеренп 
расте заппсленпст. Пвај парадпкс мпже се дпнекле пбјаснити заппшљаваоем на краћи рпк уз дпста 
ниске наднице, кпје ни у маси не мпгу да ппкрену привреду и пптрпшоу. 

 


