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Веће интересовање за отварање сопственог бизниса 
ИЗВОР:РТС 
 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић рекао је за РТС да је 
претходних година жеља сваког незапосленог лица била да се запосле у јавни сектор, док је ове 
године веће интересовање за отварање сопственог бизниса. 
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Зоран Мартиновић је рекао да се то види према броју 
захтева за подстицајна средства НСЗ, а идеја је да се оснаживањем приватне иницијативе и 
развијањем малих и средњих предузећа да се  апсурбује онај број људи која се регрутују као 
вишкови у јавним предузећима или предузећима у приватизацији. 
Мартиновић је рекао да се на евиденцији НСЗ тренутно се налази 720.000 незапослених лица, 
што је за 15.000 лица мање него прошлог месеца. 
"Сезонски послови, наше активне мере смањују број лица на евиденвцији. У поређењу са истим 
периодом прошле године то је за 4,4 одсто мање", нагласио је Мартиновић. 
Директор Националне службе за запошљавање је додао да је занимање садашњости, вероватно 
и будућности, информационе технологије, али и инжењери из области електронике, 
електротехнике, грађевине, машинства са одређеним лиценцама. 
Мартиновић каже да се запошљавају и они који имају ниже квалификације, ако имају одређене 
вештине.  
У Београду се прекосутра одржава сајам предузетништва. 
 
 

 

EBRD će i ove godine uložiti u Srbiju više od 300 miliona evra 
Извор:Beta 
 
Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Danijel Berg izjavio je danas da EBRD 
planira da i ove godine u region Zapadnog Balkana uloži više od milijardu evra 
 
Berg je gostujući na RTS-u rekao da će EBRD preko banaka u mala i srednja preduzeća uložiti više od 
100 miliona, a pokazuje interesovanje i za privatizaciju velikih sistema, poput Aerodroma Nikola 
Tesla i Telekoma. 
On je povodom privatizacije Aerodroma i Telekoma rekao da je EBRD u kontaktu sa Vladom, sa 
kojom sarađuje i u domenu upravljanja, reforme državne uprave i javnih preduzeća. 
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"Mislim da su to samo dva od mogućih projekata na kojima možemo da radimo. Imamo i neke velike 
strane investicije i nadamo se da će odlučiti da dođu u Srbiju", rekao je Berg i dodao da je dolazak 
Kine u ovaj deo sveta veoma koristan. 
Berg je podsetio da je Kina nedavno postala deoničar EBRD-a i dodao da se nada saradnji i sa 
kineskim investitorima koji dolaze u ovaj region. 
On je podsetio da je prošle godine potpisana "Inicijativa upravljanja investicionom klimom". 
"Vlada ima pred sobom teške odluke u domenu privatizacije i kako bi klima za investicije bila 
atraktivnija. Mnogo je posla i Vlada bi odmah trebalo da počne da radi", rekao je Berg. 
Prema njegovim rečima, EBRD ulaže više od milijardu evra u Zapadni Balkan i Srbija je u centru toga. 
"Svake godine se trudimo da imamo iznad 300 miliona evra investicija u Srbiji. Neke godine će biti i 
više, kada radimo velike projekte. Prošle godine imali smo neke velike projekte tako da su te 
investicije porasle", rekao je Berg. 
U EBRD-u misle da će ekonomski rast u Srbiji biti oko dva odsto i možda nešto malo veći iduće 
godine, rekao je prvi čovek te evropske banke. 
Poručio je da je za ekonomski rast bitno sprovesti reforme ali i privući male i velike investicije. 
Dodao je i da je veoma važan dolazak kineskih investitora i ulaganje u smederevsku železaru. 
 
 

 

Martinović: Ranije su svi hteli posao u javnom sektoru, sada više ljudi želi 
sopstveni biznis 
Извор:Tanjug 
 
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da je prethodnih godina želja 
svakog nezaposlenog lica bila da se zaposle u javni sektor, dok je ove godine veće interesovanje za 
otvaranje sopstvenog biznisa. 
To se, kako kaže, vidi prema broju zahteva za podsticajna sredstva NSZ, a ideja je da se osnaživanjem 
privatne inicijative i razvijanjem malih i srednjih preduzeća da se apsorbuje onaj broj ljudi koja se 
regrutuju kao viškovi u javnim preduzećima ili preduzećima u privatizaciji. 
On je, gostujući na RTS-u, rekao da na evidenciji NSZ trenutno se nalazi 720.000 nezaposlenih lica, 
što je za 15.000 lica manje nego prošlog meseca. 
- Sezonski poslovi, naše aktivne mere smanjuju broj lica na evidenvciji. U poređenju sa istim 
periodom prošle godine to je za 4,4 odsto manje - naglasio je Martinović. 
On je dodao da je zanimanje sadašnjosti, verovatno i budućnosti, informacione tehnologije, ali i 
inženjeri iz oblasti elektronike, elektrotehnike, građevine, mašinstva sa određenim licencama. 
Martinović kaže da se zapošljavaju i oni koji imaju niže kvalifikacije, ako imaju određene veštine. 
U Beogradu se prekosutra održava sajam preduzetništva. 
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Пред новом владом 14.500 врућих кромпира 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Иза сваког кредита и финансијске помоћи било које светске међународне 
финансијске организације Србији стоји понеки захтев за чије испуњење држава 
мора да доноси одлуке, које су често супротне обећањима и настојањима да се поклекла српска 
привреда дигне барем на колена. Иза недавно добијене помоћи Светске банке од 75 милијарди 
долара стоје четири домаћа задатака Србији. Они нису ништа ново и за грађане Србије 
непознато, већ само захтев да Влада Србије настави болне реформе које је започела прошле 
године и које су дале резултат, али не довољан . 
Први задатак, потврдио је то и Срђан Свирчев из београдске канцеларије Светске банке, везан 
је за спровођење Закона о платама у јавном сектору, други за смањење броја запослених, затим 
појачану контролу трошења новца и унапређење јавних набавки кроз централизовану набавку. 
Иако се месецима причало о прављењу списка вишка запослених у јавном сектору и истицала 
бројка од 14.500 радника који ће добити отказ, још увек, ако се изузму они који су остварили 
законски основ за одлазак у пензију, нико није остао без радног места. Из Министарства 
државне управе и локалне самоуправе су поручивали да се од зацртаног циља и наведеног 
броја вишка запослених у јавном сектору неће одустати, али да се чека нова влада Србије, која 
ће ставити тачку на оно на шта се држава ММФ-у и Светској банци обавезала. 
Уколико је то заиста тако, то значи да Владу Србије одмах по формирању чека „врућ кромпир”, 
јер аминовати 14.500 отказа, без обзира на то што је свима јасно да је реч о запосленима без 
којих се може, није нимало лако. Поготово што је ово година у којој су обећавана нова 
запошљавања. Јер, велико је питање да ли и долазак најављених 49 нових инвеститора може 
„усисати” толики број запослених који ће остати без посла. Тим пре што ће без посла 
неминовно остатити и неколико хиљада радника из 17 предузећа која су све до 31. маја ове 
године имала заштиту државе од наплате потраживања. Јесте за њих шест пронађен стратешки 
партнер, али се он није обавезао на то да неће смањивати број запослених. Преосталих 11 
државних предузећа покушава кроз стечај и Унапред припремљени план реорганизације да 
опстане, али и у једном и у другом случају неминовно је смањење броја запослених јер је свима 
јасно да нема купца или стратешког партнера с постојећим бројем радника. 
Дакле, по само грубој рачуници, до краја ове године без посла би могло остати око 20.000 
радника. Нешто више људи је током целе прошле године добило посао, иако је у целости 
српска привреда 2015. године знатно боље пословала него 2014. „Навала” великог броја 
отпуштених, од којих мало може рачунати на то да ће брзо доћи до новог радног места, захтева 
спремну Националну службу за запошљавање јер је она прва која мора да апсорбује вишкове у 
јавном сектору и предузећима у реструктурирању. Статистички подаци већ показују да је у 
првом кварталу 2016. благо повећана стопа незапослености, али су се такви показатељи 
правдали чињеницом да је тако било на почетку сваке календарске године, а да после тога 
следи повећано запошљавање. Чак и да заиста ових месеци буде такав тренд,тешко да ће до 
краја године списак незапослених бити мањи него на почетку. 
Држава је за све оне који ће бити вишак запослених обезбедила отпремнине од 200 евра по 
години стажа. Дакле, неће отићи без динара, али искуство показује да се добијена отпремнина 
брзо и лако потроши и да се онда поново враћа на државну касу зарад социјалне помоћи. Због 
тога ће ова година, уколико се уради оно што мора и што је, на крају крајева, обећано 
међународним финансијским институцијама, бити социјално болна за Србију. Уосталом, у 
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Фискалној стратегији Србије од 2015. до 2017. године је тако нешто и наговештено јер нико није 
обећавао куле и градове у прве две године болних резова, већ је бољи живот најављиван за 
наредну, 2017. годину. Уколико успемо да пре 2017. стигнемо до бољег живота и више радних 
места, биће то добра вест за грађане Србије и значиће веће запошљавање, а самим тим и више 
новца у yеповима радника. 
 
 

 
 
"Новинарство урушено у приватизацији" 
Извор:ФоНет 

Председник Уједињених гранских синдиката Независност (УГС) Бранислав Чанак 
сматра да је пре, у току, и после приватизације медија, дошло до веома озбиљног, 
али не случајног, урушавања социјалног и професионалног статуса новинара, који 
су, у страху за свој посао, пристајали на све ниже и ниже критеријуме да буду 
ангажовани. 
Он је ФоНету рекао да је "сада све више јасно, на жалост, да је приватизација била оруђе за 
чистку медија". 
Чанак је оценио да је у питању њихова "политичка неподобност", јер су били "превише 
професионални", па су због тога морали да оду, док се економски разлози "појављују тек тамо 
негде у траговима".mc.rs 
Према речима Чанка, држава није помогла да такви медији превазиђу економске проблеме, 
већ је, напротив, гледала да их се што пре отараси, "што онда има сасвим друге циљеве и то не 
треба да зовемо приватизацијом". 
Називајући приватизацију медија "лажном", Чанак је констатовао да она није спроведена због 
економских, већ политичко-идеолошких разлога. 
Ако се, при томе, униште новинари пре приватизације, они ће у јеку приватизације више 
гледати како ће себи да спасу главу, а не како ће да спасу медиј, објаснио је Чанак. 
Резултат је тога да ми имамо медије који су преживели, али је начин на који су преживели 
такав да их онемогућава да раде квалитетно, прецизирао је Чанак, који сматра да су новинари 
"близу су да буду плаћени као што су били плаћени египатски робови". 
Он упозорава и на постојање публике коју креирају таблоиди, па "ухватите себе у такмичењу са 
таблоидима, што није одрживо на средње стазе". 
Ако ви имате медије који су у овој ситуацији, новинаре приморане да свакодневно спасавају 
сопствену главу, они не могу да стигну да схвате о чему се ради у преговорима са Европском 
унијом (ЕУ), нити да квалитетно испрате догађаје везане за европске интеграције, упозорио је 
Чанак. 
Према његовим речима, "ми се налазимо у ситуацији да или треба предузети корените 
реформе за спас српског новинарства или да пустимо да то потоне". 
Осврћући се на случајеве непоштовања права запослених код страних инвеститора, попут 
лесковачке Јуре, Чанак је оценио да се потпуно некритички доводе "разни такозвани 
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инвеститори, не распитајући се претходно о томе какав они однос имају у својим фирмама 
према својим запосленима". 
"Или још горе, распитамо се, па онда кажемо баш нас брига, нека они донесу паре. Али, 
проблем је што и ми њима дамо паре, значи, молим вас изволите, дођите, малтретирајте наше 
грађане, ми ћемо вам то платити уредно, ништа не брините", рекао је Чанак. 
За Чанка је "свако радно место које је донето на тај начин и које се одржава на овај начин у 
животу израз нашег економског, социјалног и политичког пораза". 
"Актуелни Закон о раду је једно од помагала које је допринело оваквим решењима или 
немогућности да се радници поставе у ситуацију када могу да заштите своја права", додао је 
Чанак и напоменуо да се медији спорадично баве тим проблемима. 
"Закон о раду јесте траљав у овом делу, али он има толико материјала који помаже да се и ово 
разреши да има малчице политичке воље", закључио је Чанак. 
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