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Лакше до посла у Немачкој, али и у немачким фирмама у Србији 

Извор: Танјуг  

Оснивање Немачког информационог центра за миграције, стручно образовање и каријеру, 

замиš љеног као место правовремених и ваљаних информација о условима и могућностима 

рада у тој земљи, многе је навело на помисао да ће то само "помоћи" постојећи одлив мозгова. 

Суоснивачи и аутори тог пројекта, међутим, тврде да не треба претерано страховати због тога и 

наводе да ће Центар настојати да олакš а запоš љавање и онима који посао траже у немачким 

компанијама које раде у Србији. 

- Центар је за оне који желе легално да оду да раде у Немачку, да на време добију информацију 

под којим могућностима, како и на који начин, како могу да се образују и код нас да би се 

спремили за рад тамо. Идеја је и да се помогне свима који желе да се запосле у немачким 

фирмама у Србији - каже за Танјуг државни секретар у Министарству за рад Ненад 

Иванишевић. 

Да оснивање овог центра не значи да ће сада квалитетнији и образованији људи одлазити на 

рад у Немачку, уверен је и Срђан Андријанић из Националне служнбе за запошљавање, која је, 

са Министарством за рад и Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), 

супотписник споразума о оснивању овог Центра. 

Андријанић за Танјуг каже да то рад Центра неће умногоме променити досадашју слику, јер су 

и до сада најчешће одлазили стручни кадрови, који су већ поседовали одговарајуће лиценце. 

- Ако погледамо неколико година уназад, најтраженији су били лекари, медицинско особље, 

сестре и техничари, а тражили су се и возачи са одговарајућим лиценцама за вожњу терета, 

технолози, информатичари... Углавном они који већ имају добар ниво знања - објаснио је 

Андријанић у изјави Танјугу. 

Отварањем Центра заинтересовани ће моћи да добију информације који су профили, додатна 

знања и вештине потребни послодавцима, а сви који желе на рад у иностранство добиће 

прецизне информације о законској регулативи и моћи ће да буду потпуно заштићени 

приликом заснивања радног односа у другим земљама. 

Иваниš евић истиче да је немачка влада преко ГИЗ-а одвојила 900.000 евра за овај пројекат: 

- Очекујемо да ће наши грађани имати лакши приступ великом броју квалитетних 

информација. Очекујемо и да се он прошири и на друге градове у Србији - каже државни 

секретар. 
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Андријанић из НСЗ је подвукао и могућност лакшег стручног усавршавања, информацијама о 

обукама и перспективама тржишта рада. 

Он истиче да ће стечено знање заинтересовани моћи да примене и у Србији: 

- Очекујемо да и компаније које отварају погоне у Србији искажу своје потребе, па ће то бити 

прилика да наши кадрови који желе да раде код тих послодаваца стекну додатна потребна 

знања и вештине - рекао је Андријанић. 

Он наводи да је интресовање за рад у Немачкој велико, и додаје да више од половине 

заинтересованих за рад у иностранству у центрима НСЗ интересовало за могућности рада у 

Немачкој. 

- Немачка је на врху жеља, више од 60 одсто оних који су посетили постојеће миграционе 

сервисне центре се интересовало за услове рада у тој земљи, могућностима запошљавања у 

њиховим компанијама овде код нас - објаснио је он. 

Каже и да преко националне служне између 200 и 300 људи у току године оде на рад у 

иностранство, а, конкретно, у Немачкој је у протеклих неколико година радни однос на тај 

начин засновало око 105 наших лекара и медицинских сестара и техничара. 

Иванишевић указује да је оснивање Центра потврда, пре свега, одличне сарадње са владом 

Немачке. 

- ГИЗ је њихова развојна агенција и идеја јесте да се и преко овог пројекта развију капацитети 

наше Националне службе за запошљавање - рекао је он. 

Иванишевић указује и на још један важан моменат, а то је да ће Центар помоћи у настојању 

Националне службе за запошљавање и Министарства рада да упуте људе у реадмисији на све 

оно š то је у њиховом интересу и да им се олакš а повратак у земљу. 

 

Михајловићева: Закон мора да штити све жене жртве насиља 

Извор: Танјуг  

Брутално партнерско насиље које се данас догодило у Новом Саду, када је насилник тукао 

партнерку до смрти, уверава да под хитно морамо донети закон који забрањује и најстрожије 

кажњава свако насиље над женама, било да су у брачној вези или само у блиском односу са 

насилником, поручила је потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за 

родну равноправност Зорана Михајловић. 

- Закон мора да препозна и заштити све жене, било да су оне у брачној, ванбрачној вези или 

само у блиском, личном међусобном односу са насилником, и без обзира да ли су живеле или 

живе у заједничком домаћинству - истакла је Михајловићева. 
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У саопштењу из кабинета Михајловићеве, наведено је да је Координационо тело за родну 

равноправност упутило мишљење на текст Предлога закона о спречавању насиља у породици, 

који је у скупштинској процедури, тражећи да се прошири круг лица који закон штити. 

Тражена је хитност реаговања одговорних када се деси насиље, као и да се законом јасно 

дефинишу обавезе и одговнорности свих учесника у спречавању и сузбијању насиља - од 

Центара за социјални рад и полиције до правосудних органа. 

Закон је основа да би све чешће и бруталније насиље над женама сузбили брзо и ефикасно, али 

у тој борби морамо да се ослањамо и на невладине орагнизације које су специјализоване за 

помоћ и подршку жртвама, као што је то Аутономни женски центар, рекла је потпредседница 

Михајловић. 

- Само заједно можемо да спречимо да се насиље понавља готово свакодневно. Само заједно 

можемо спречити и да се понавља родно засновано насиље са трагичним последицама - 

поручила је Михајловићева. 

 

 

Лепша слика трговине са светом 

Извоз ће у 2016. премашити трећину вредности бруто домаћег производа, али економисти 

тврде да је то недовољно. – За стабилан раст треба извозити бар половину свега произведеног 

Аутор: Александар Микавица  

Четврту годину заредом спољна трговина је једна од лепших страна српске економије. Од 

почетка 2016. до краја септембра спољнотрговинска робна размена је значајно побољшана. 

Деветомесечна вредност извоза достигла је 9,92 милијарде евра, што је за 10,1 одсто више него 

у истом периоду 2015, а увоз вредан 14,23 милијарде, за 5,7 одсто је већи у односу на исти 

период прошле године. Дефицит од 2,82 милијарде евра мањи је за 7,5 одсто у поређењу с 

истим периодом у претходној години. Покривеност увоза извозом од 77,9 одсто већа је него 

икада од почетка овог века. 

Иако ће извоз у 2016. највероватније премашити трећину вредности бруто домаћег производа, 

економисти сматрају да је то недовољно. Тврде да стабилног економског раста за Србију не 

може бити ако не извози бар половину вредности свега произведеног. 

– Добра страна растућег извоза је што се повећава у више области и не зависи претежно од 

аутомобила и челика, истичу аналитичари – указује Стојан Стаменковић, координатора 

истраживања билтена „Макроекономске анализе и трендови”. 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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У овој години најзначајнији допринос расту извоза дали су произвођачи погонских машина и 

уређаја, електричних машина и поврћа и воћа, док су ниске цене нафте и гаса знатно умањиле 

вредност увоза. 

Знатан раст и промена слике српске спољне трговине набоље видљиви су од почетка јесени 

2012. године, када је почела производња „Фијатовог” аутомобила „500-Л” у Фабрици 

аутомобила „Фијат Србија” у Крагујевцу. Томе је допринео и све већи извоз делова за 

аутомобиле из више нових фабрика које су подигле стране компаније,  али и почетак извоза 

горива из обновљене рафинерије НИС-а у Панчеву. 

У 2013. из Србије је извезено робе за 14,61 милијарду долара, 30,1 одсто више него у претходној 

години, а тако великом повећању и промени његове структуре у корист производа вишег 

степена обраде највише је допринео баш крагујевачки „велики фића”.  „Фијат Крајслер Србија”, 

наш највећи извозник, рекордне 2013. на страна тржишта продао је модел „500-Л” за 1,53 

милијарде евра, а 2014. за 1,36 милијарди. Према подацима Министарства финансија, у 2015. 

из Крагујевца је извезено „великих фића” за 1,09 милијарди евра. Вредност извоза моторних 

возила и приколица у периоду јануар–јул 2016. износила је око 1,2 милијарде евра, а у јулу је 

сведена на 132 милиона евра, што је готово 40 одсто мање него у јулу 2013. Од августа ове 

године фабрика у Крагујевцу ради у две, уместо у три смене, отишло је 750 људи са плаћеном 

отпремнином. 

Али, пад производње и извоза „Фијат Крајслер Србије” у овој години надомешћује „Хестил”, 

који је купио железару у Смедереву. Укупна вредност извоза 15 највећих извозника у првих 

девет месеци 2016. износила је 2,9 милијарди евра. „Фијат” је и даље највећи извозник, а следе 

„Хестил” и „Тигар”. У трећем тромесечју извоз компаније „Хестил” порастао је за половину у 

односу на исти период 2015, док је извоз у септембру ове године достигао највећу месечну 

вредност од 2012. 

– У последњих седам до осам година видљива је промена структуре извоза – каже Јасмина 

Црномарковић, из Одсек за статистику спољне трговине Републичког завода за статистику. – У 

вредности извоза удео производа за репродукцију смањен је са 65 одсто у 2008. години, на око 

53 одсто у последње три године. Удео производа за широку потрошњу повећаван је са 26 у 

2008, на близу 40 процената у последње три године. Удео опреме у извозу није битније мењан 

и износи око осам до девет одсто. Томе је свакако највише допринео извоз аутомобила. 

Наша саговорница напомиње да на страни увоза није битније промењена структура производа 

по намени. Изузетак је 2009. година, када је удео производа за репродукцију у укупном увозу 

био свега на 50 одсто, што је последица удара светске економске кризе и великог пада 

производње и извоза у тој години. 

Извоз пољопривредних производа далеко премашује увоз и Србија од 2005. године остварује 

суфицит у овој размени са светом. 
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Спољнотрговинска робна размена Србије од 2008. била је највећа са земљама са којима наша 

земља има потписане споразуме о слободној трговини. Највише извозимо у земље Европске 

уније, као што из тих земаља највише и увозимо – у 2015. години 63,8 одсто укупне размене. 

Наш други по важности трговински партнер јесу земље потписнице ЦЕФТА споразума, са 

којима имамо суфицит у размени. Он је резултат углавном извоза пољопривредних производа 

– житарице и производи од њих и разне врсте пића – производа од метала и извоза разних 

готових производа. Када је реч о увозу, најзаступљенији су гвожђе и челик, камени угаљ и 

брикети, поврће и воће, медицински и фармацеутски производи. Покривеност увоза извозом 

са ЦЕФТА земљама у 2015. години је  331,4 одсто. 

– Вредност извоза у односу на бруто домаћи производ још је ниска – сматра Милојко Арсић, 

професор економског факултета у Београду. – Извоз, уз инвестиције, треба да буде главни 

покретач економског раста и у наредним годинама, зато економске политике и реформе треба 

да подрже њихов раст. 

 

 

Највише недостаје лекова у слободној продаји 

Аутор: Д. Ристић 

– Назавидна ситуација с лошим условима за рад и мањком лекова на полицама у 

Апотеци „Нови Сад” није много промењена од летос, када су запослени 

у тој државној установи изашли на улице да протестују – каже председница Синдиката Апотека 

„Нови Сад” Јелена Лопатић.По њеним речима, и даље се воде преговори с Министарством 

здравља и локалном самоуправом, али још увек ништа конкретно није решено те није 

искључен ни наставак протеста, и то на државном нивоу. Тренутно, најизраженија је 

несташица лекова у слободној продаји. 

– Имамо нешто више лекова него летос, али то још увек није задовољавајуће – каже Јелена 

Лопатић. – Проблем су лекови који се купују слободно, пошто смо оне који се прописују на 

рецепт и раније имали. Међу медикаментима који недостају, а које суграђани највише траже, 

јесу они против болова, антиреуматици, сирупи за децу и бруфен. Све добијамо, али у 

ограниченим количинама. 

Наша саговорница истиче да се она и њене колеге надају да ће у наредних месец дана стићи 

неко конкретније решење од Министарства или органа локалне самоуправе. У противном, биће 

реализован протест, који је већ био заказан, али, по њеним речима, одложен ради преговора. 

– На том протесту учествоваће све државне апотеке Србије, као и све остале колеге које буду 
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заинтересоване да нас подрже. Протест би требало да буде у Београду, а размишљамо о томе да 

буде и у Новом Саду – каже Јелена Лопатић. 

Подсетимо, због лоше пословне и финансијске ситуације, која је озбиљно довела у питање 

судбину Апотеке „Нови Сад”, запослени у тој установи организовали су летос протестне 

скупове. Забринути за судбину и опстанак Апотеке, они су тражили подршку од Града Новог 

Сада, који је и оснивач те установе. Међу основним захтевима запослених у Апотеци „Нови 

Сад”, које су истакли још током летошњих протеста, било је регулисање дугова да би опстанак 

те установе био осигуран, да се запосленима обезбеди континуитет примања у складу са 

Законом, с посебним колективним уговором за здравствене установе и колективним уговором 

Апотеке „Нови Сад”, да се регулише снабдевање Апотеке и омогући неометано пружање 

фармацеутске здравствене заштите. 

С обзиром на то да проблеми који се односе на дуговања Апотеке нису настала у вези с 

извршавањем обавеза које Град има према тој установи, на састанку који је тада одржан с 

руководством Апотеке „Нови Сад”, представницима Управног одбора те установе, Синдиката и 

запослених, предложено је да се сачека конституисање нове Републичке  владе и да се у 

сарадњи с Министарством здравља нађе системско решење за све локалне самоуправе чије 

апотеке имају проблеме у пословању, а које ће се применити и на Апотеку „Нови Сад”. 

  

За нова радна места 300 милиона евра 

Аутор: Љ. Малешевић 

Влада Србије усвојила је Национални акциони план запошљавања у 2017.години, 

према којем ће за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, 

као и мера професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, за наредну годину бити 

потребно обезбедити најмање 2.800.000.000 динара из буyета Србије и 550.000.000 динара из 

Буyетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са 

инвалидитетом. Додатна средства могуће је обезбедити из буyета Аутономне покрајине и 

јединица локалне самоуправе. 

У документу се наводи да је укупан број запослених старих од 15 до 64 године у 2015. био око 

2.470.754, што је у односу на 2014.годину  повећање за око 25.000 запослених. Но, у првом 

кварталу ове године забележен је пад броја запослених за око 22.000. У том делу извештаја 

Национална службе за запошљавање скреће пажњу да је на почетку године дошло до смањења 

броја становништва радног узраста, уз повећање активног становништва. Укупан број 

незапослених у прошлој години износио је 550.905, што јесте мање за око 56.500 у односу на 

годину дана раније, али је у првом кваталу ове године број незапослеих већи за 51.000 него на 

крају прошле године.  Стопа запослености на почетку године била је 52,1 одсто, а стопа 

незапослених 19,7 одсто. 
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Посматрано према годинама старости прошле године половина незапослених односно 280.063 

особе припадало је двема најмлађим старосним групама - од 15 до 24 и од 25 до 34 године. 

Стопа запослености младих прошле године била је 16,6 одсто, а на поочетку ове године 16,2 

одсто. У исто време, стопа незапослености младих била је 43,2 одсто, а на почетку ове године 

чак 44,2 одсто. У извештају је наведено да је прошле године од 779.963 младих, њих 552.117 

било неактивно, 98.343 су били незапослени, док је 129.502 младих радило. 

На основу идентификованих изазова на српском тржишту рада, утврђени су циљеви политике 

запошљавања у наредној години: спречавање великог раста незапослености, смањење опште 

стопе неактивности и повећање стопе запослености, смањење дуалности на тржишту рада, 

унапређење положаја младих на тржишту рада и повећање приступа тржишта рада за Роме. 

Посебна помоћ обезбеђена је запошљавању теже запошљивих категорија становништва, за које 

се припремају субвенције. 

Висина субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 

2017.години одређена је према стопи развијености општина, па ће тако за четврту групу 

развијености, а то су општине које имају 60 одсто републичког просека, и за девастирана 

подручја субвенције за запошљавање износити 250.000  динара по кориснику. За трећу групу 

развијености, у распону од 60 до 80 одсто републичког просека, субвенције су 200.000 динара, 

а за другу, у распону од 80 до 100 одсто републичког просека, оне ће износити 150.000 динара 

по кориснику. 

У Националном акционом плану запошљавања у наредној години припрема се и пакет услуга 

за вишкове запослених . Наиме, НСЗ очекује већо прилив на евиденцију незапослених оних 

који ће због завршетка процеса реструктуирања, као и због рационализације јавног сектора, 

остатити без посла. Ради превенције незапослености, пре него што се потенцијални вишкови 

запослених пријаве на евиденцију незапослених,  биће организовани састанци са руководством 

предузећа, која се суочавају са вишком запослених и синдикатима, изјашњавање запослених о 

мерама за које су заинтересовани путем попуњавања упитника, организовањем саветовања за 

запошљавање кроз вођење индивидуалних разговора са запосленима. Након пријаве вишкова 

на евиденцију незапослених НСЗ ће их приоритетно укључивати у програме и мере активне 

политике запошљавања. 

Пакет за незапослене без квалификација 

Посебан пакет наредне године припрема се за лица без квалификација, нискоквалификоване и 

дугорочно незапослене. Они ће имати приоритет приликом укључивања у мере активне 

политике запошљавања тако што ће  бити укључени у активно тражење посла, додатне 

програме образовања и обуке, јавне радове, програм стицања практичних знања... 

 


