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ОБЕЋАНА ЗЕМЉА: У ову државу Срби хрле, а није Немачка 
Танјуг  
 

Иако званични подаци НСЗ показују да је Немачка нашим грађанима и даље 
"обећана" земља за рад, све већу конкуренцију на међународном тржишту рада јој 
већ годинама праве Чешка и Словачка 
Иако званични подаци Националне службе за запошљавање показују да је Немачка нашим 
грађанима и даље "обећана" земља за рад, све већу конкуренцију на међународном тржишту 
рада јој већ годинама праве Чешка и Словачка. 
 
До краја јуна ове године на рад у иностранство посредством НСЗ отишло је 190 држављана 
наше земље, од тога 150 у Немачку, док је преко приватних агенција неколико хиљада грађана 
Србије посао нашло у Словачкој, Чешкој, Мађарској, Русији, Малти али и Босни и 
Херцеговини, Хрватској и Словенији. 
"До 30. јуна ове године 190 лица је отишло посредством НСЗ на рад у иностранство, запослили 
су се углавном у Немачкој, њих преко 90 одсто", каже директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
Мартиновић за Тањуг објашњава да захваљујући споразуму који НСЗ има са немачком 
Агенцијом за запошљавање, у ту земљу се углавном упућују радници медицинске струке, 
медицинске сестре и техничари. 
"У припреми је доста билатералних споразума за упућивање радника у иностранство, али за 
сада су званично два споразума ратификована, са Белорусијом и БиХ", навео је он. Да ли ће 
Чешка постати "нова Немачка" за српске држављане знаће се ускоро јер је Привредна комора 
Чешке почела да прима пријаве за раднике из Србије након што је Влада те земље одлучила да 
убрза процес запошљавања страних радника. 
Чешки медији спомињу цифру од 2.000 српских државаљана који би могли добити посао у тој 
земљи, а ових дана српски министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић борави у Прагу како би о овој теми разговарао са ресорним колегама. "Према неким 
информацијама из наших Миграционих центара, и даље је Немачка најинтересантнија земља 
за оне који желе да оду у иностранство, а након тога следе Аустрија и Швајцарска, али тачно је 
да у последње време Словачка и Чешка имају значајно изражене потребе за запошљавање 
наших радника", каже Мартиновић. 
Онај ко се одлучи да иде у иностранство на рад преко НСЗ, каже Мартиновић, може бити 
сигуран да иде на легалан рад са свим неопходним документима. 
"НСЗ такође обезбеђује састанак између послодаваца и заинтересованих лица, дакле, обављају 
се појединачни интервјуи и закључује се уговор о раду пре одласка у иностранство''. 
Постоје бројни примери да, како каже Мартиновић, приватне агенције које обезбеђују 
грађанима Србије рад у другим држвама, олако схватају цео поступак одласка на рад у 
иностранство, па долази до тога да наши радници прођу као "боси по трњу", али се тим 
агенцијама, каже, брзо одузимају лиценце за рад. 
На пример, званични подаци Малте из 2016. године кажу да је у тој земљи радило 1.380 
грађана Србије, међутим, незваничне процене говоре да између 35.000 и 40.000 грађана 
Србије, БиХ и Црне Горе ради у тој земљи нелегално, што чини око 10 процената становништва 
Малте. 
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Преко Националне службе за запошљавање, посао у Немачкој, Словенији и Хрватској, прошле 
године је нашло 279 грађана, и то, пре свих, медицинари, кувари, конобари, аниматори у 
туризму... 
Подаци показују да већина оних који одлазе из земље у потрази за послом радно место нађу у 
Словачкој, Чешкој и Русији, иако су желели да оду у Немачку или Аустрију, Шведску, 
Норвешку и Канаду. 
У 2017. години је преко агенција које имају дозволу за рад отишло око 5.600 грађана на рад у 
иностранство, најчесће у Русију, Чешку, Словачку, Хрватску, Црну Гору и Словенију, а један део 
на Малту и у Немачку. 
Мушкарци и даље највише желе да оду на рад ван земље (66 процената), а иако је међу онима 
који желе да оду највише незапослених (76,1) и они са радним местом траже "додатак" на плату 
или нови посао (22,5 процената тражи посао у другој земљи као и 1,4 одсто студената). 
Подаци кажу да је највише оних са средњом школом међу потенцијалним радним мигрантима, 
а након њих следе грађани са завршеним основним студијама и високом школом. 
Србија има потписане билатералне споразуме о социјалној сигурности са 28 држава, а 
споразуме о привременом запошљавању радника миграната са Белорусијом, Босном и 
Херцеговином и Словачком, а од прошле недеље и са Словенијом. 
Ове године закључен је и Меморандум о сарадњи у области запошљавања између српског 
Министарства за рад и Министарства за националну економију Мађарске, а у току су преговори 
за потписивање билатералних споразума о привременом запошљавању са Катаром, Малтом и 
Руском Федерацијом након чега ће наши радници у тим земљама морати да добијају исту плату 
као и држављани тих земаља на истим радним местима. 
Тренутно у Србији има 109 приватних агенција које имају дозволу за рад ресорног 
министарства и које проналазе посао нашим грађанима у иностранству. 
 

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА У ЦГ: Нема повећања пензија 
Б. РАДОСАВОВИЋ  
 

Протестна шетња у Подгорици због измена закона о пензијско-инвалидском 
осигурању. Министарство рада нема 5,5 милиона евра да би кориговало најмања 
давања 
ЗБОГ незадовољства изменама закона о пензијско-инвалидском осигурању представници 
Синдиката јавне управе и правосуђа у уторак организују протестну шетњу у Подгорици, а 
касније како су најавили и генерални штрајк у септембру, ако не буде договора са надлежнима. 
Разлог је, како су навели, што се ниподаштава бенефицирани радни стаж у службама 
безбедности и што су планиране измене закона катастрофалне. 
 
- Да се ради до 65 година старости и 40 година стажа то је неоствариво. Дакле, морају оба 
услова да се испуне, ако неко хоће у пензију - рекао је Ненад Ракочевић, председник Синдиката 
јавне управе и правосуђа. 
Колеге у синдикату јавне управе на протесту ће подржати и представници Синдиката одбране, 
јер како је рекао Ненад Чобељић, председник тог синдиката мора се доскочити онима који 
организују јавне расправе о најважнијим законима у августу, у време годишњих одмора. 
Са друге стране, синдикат Управе полиције неће подржати протест због измена закона, јер, 
како су саопштили, неће да угрозе досадашње преговоре и иницијативе да се поједина питања 
реше. 
И док се део запослених труди да побољша закон, већ пензионисани, они који имају најнижу 
пензију, ове године неће добити повећање, званично је саопштено из Министарства рада и 
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социјалног старања, јер у каси тог ресора нема пет и по милиона евра колико је потребно за 
увећање тих пензија. 
 
- За повећање најниже пензије на 80 одсто од минималне зараде потребно је на годишњем 
нивоу пет милиона и 400.000 евра. Та средства нису обезбеђена. Ако би прибегли таквом 
решењу додатно бисмо повећали мањак новца, дефицит који постоји у Фонду ПИО. Осим тога, 
то би значило да би само део пензионера добио повећање и то износа до 154 евра, а онима чија 
је пензија виша не би добили никакво повећање, образложили су у Фонду. 
ЖИВЕ ОД 126 ЕВРА!?МИНИМАЛНА пензија у Црној Гори износи 126 евра, а прима је, 
према последњим подацима за јун ове године, 10.362 пензионера. Ни увећање се неће наћи у 
изменама закона чија је припрема у току. 
Синдикалци сматрају да ако би се повећала минимална зарада, коју траже обе централе 
синдиката са 193 на 250 евра било би и више новца од доприноса. 
- Значи било би простора и за повећање пензија - оцена је Предрага Спасојевића из Синдиката 
јавне управе и правосуђа. 
И у Савезу удружења пензионера не оспоравају да су минималне пензије премале, али је ипак 
током расправе њихов представник био против. 
- Против тога сам да се одређују износи па да дођемо у ситуацију као мајке са троје и више деце 
да се утврђено не може реализовати - образложио је Миодраг Радуловић, представник Савеза, 
зашто није гласао за измене које би обезбедиле повећање пензија. 
Дакле, очигледно ће се наставити полемика и прича о изменама закона о пензијско-
инвалидском осигурању и у наредном периоду. За сада је само једно извесно, да би нови закон 
требало да буде на снази од јануара наредне године. То је недавно за наш лист оценио директор 
Фонда Душан Перовић, напомињући да ће нови донети нову методологију обрачуна пензија, 
која ће, како је проценио, донети и вероватно увећање пензија. Сада се оне обрачунавају по 
швајцарском моделу на основу раста зарада и цена на мало па је на почетку ове године раст 
пензија, по том основу био мало изнад један одсто. 
 
 

 
 

СТАТИСТИЧКА ГРЕШКА ИЛИ СТВАРНОСТ Шта се крије иза податка 
да је Србија прва у Европи по броју предузетника 
С.Гаврић 
 
Грађани Србије имају највише самозапослених у односу на укупан број запослених у целој 
Европи, каже статистика. Испада да Срби имају развијен предузетнички дух више него ико на 
Старом континетну, али када се ова сувопарна статистика изанализира, долазимо до нечег 
потпуно другачијег и нимало ласкавог. 
Када се упореди број грађана који су покренули сопствени бизнис и на тај начин нашли посао, 
са укупним бројем запослених, Србија је прва у Европи. Тај удео самозапослених у укупној 
запослености износи чак 30,6 одсто! 
То би значило да имамо изузетно изражен предузетнички дух, али пре свега то би се одразило 
на развој земље и раст привреде. Међутим, то није случај. 
Иза овако добрих статистичких података, односно све већег броја предузетника у Србији крије 
се нешто сасвим друго - језиком домаћег бизниса речено - "муљажа". 
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Наиме, да би избегли високе порезе и обавезе према држави, као и евентуалну блокаду рачуна, 
многи отварају нове фирме у којима нема ниједног радника или је само један запослени. 
Да оваква статистика није реална нагласио је Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку. 
Он истиче да су порези и доприноси на примања нижи када неко оснива фирму на своје име, и 
да је то један од разлога "ницања нових предузетника". 
Избегавање дажбина напумпало бројке 
- Ово се више исплати него када је запослен код некога ко му даје плату. Последњих година је 
због тога основано на хиљаде фирми јер уместо да се запосли и ради 5, 10 људи, по договору са 
послодавцем свако од њих отвара агенцију, а им овај на име те фирме плаћа трошкове рада. То 
је свима исплативије - објашњава Рајић. 
Расте број фирми без иједног запосленог 
С друге стране, како наводи, од 2012. до данас приметан је раст фирми које немају ниједног 
запосленог. 
- Тај проценат је пре шест година износио 6,9 одсто, а данас 23,8 одсто. То је огроман број. 
Дакле, дешава се да су фирме које легално послују оптерећене кредитима и другим обавезама, 
па газде тих фирми отварају друга предузећа на име својих рођака или пријатеља. Тако да у 
случају да дођу у блокаду могу да пребаце део прихода на нову фирму и наставе нормалан рад - 
истиче Рајић. 
Свака седма фирма има и "резервну" 
Он каже да, према истраживањима Мреже за пословну подршку, свака седма компанија у 
Србији има још једну "резервну" фирму. 
- Закључак је да високи порези и доприноси у Србији генеришу то наводно повећање броја 
новоотворених фирму у Србији - наглашава Рајић. 
А када би остало на томе да статистика показује право стање ствари, Србија би предњачила по 
броју предузетника чак и од целе Европске уније у којој удео самозапослених у укупној 
запослености износи 14,5 одсто. На том списку где Србија држи прво место иза наше земље 
налазе се Грчка, у којој је тај однос 30,1 одсто, затим Италија са 21,9 одсто и Турска са 21,6 
одсто, а следе их Црна Гора, Румунија, Пољска, Македонија… 
Највећи утицај пољопривреде 
До ових података дошао је економиста Мирослав Здравковић, упоређујући статистику са 
Еуростата и Републичког завода за статистику Србије. 
- Силом прилика, а не зато што су икада на то помислили, десетине хиљада људи је 
отворило фирме и почело је да се бави чиме год само да би прехранили своје 
породице – истиче Здравковић, и додаје да велики утицај на такве податке има 
наше пољопривредно становништво, али "то и даље не поништава чињеницу да је 
предузетништво код нас изузетно развијено". 
Како каже, на дну ове листе су Норвешка и Данска, па Луксембург, Шведска и Немачка, што би 
требало да указује на инверзну релацију између степена развијености и склоности ка 
предузетништву. 
Предузетнчки бум у Србији мало сутра 
Здравковић сматра да је главна мотивација за овакав "предузетнички бум" у Србији то што је 
доста људи остало без посла када су пропале велике државне фирме, па их је "мука натерала да 
пронађу начин како да зараде новац и издржавају породице". 
- Суштина је да Немци, Швеђани или Швајцарци подразумевају доживотно запослење док се у 
Србији из глади прво иде у сиву економију, а после неког времена када се стекне довољно 
готовине покреће се легалан посао, односно отвара фирма – каже Здравковић. 
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Кандидати са занатом у рукама најтраженија категорија на тржишту рада, показују подаци 
платформе Послонаут 

Фризери најтраженији, конобарисање најпопуларније 
Пише: Б. Д. 
 
Пресек понуде и потражње послова у првој половини 2018. у Србији 
регистрованих на плафторми за проналажење нижеквалификованих радних 
места – Послонаут, показује да се, као уосталом и претходне године, бележи 
дефицит заинтересованих кандидата у областима: нега лепоте, припрема хране, 
кухињско особље, грађевинарство, док највеће интересовање влада за 
конобарисање, промоцију, али и послове чишћења. 
Не каже се узалуд да је потрага за фризерима, или козметичарима налик тражењу игле у 
пласту сена. Илустрације ради, на платформи Послонаут, закључно са јуном, објављено је 380 
огласа за радна места у сектору нега лепоте, док је одзив кандидата био мањи – стигло је 343 
пријаве, или 0,9 пријава по конкурсу. Месечно се, у просеку, објави 63 огласа, али се тај број у 
пролеће и лето знатно повећава. Тако је, рецимо, у мају објављено 113 огласа, а на конкурс се 
јавило само 36 заинтересованих. 
Ситуација је нешто боља кад је реч о грађевинарству – на 280 огласа објављених у првом 
полугодишту јавило се 405 кандидата, што је 1,4 пријаве по конкурсу. У категоријама припрема 
хране (роштиљ и пица мајстори, пекари, посластичари…) и кухињско особље понуда је већа од 
потражње – за 592 позиције конкурисало је 939 кандидата. Што се тиче одзива на огласе из 
категорије кухињско особље (кувари, помоћни кувари, помоћни радници, перачи судова) 
пристизало је, у просеку, 3,4 пријаве по објављеном конкурсу. Осим занимања која су у вези са 
припремом хране, постоји и стална потреба за куририма и возачима, па је у првој половини 
2018. објављено чак 1.613 огласа, док је одзив кандидата био 3,8 пријава по конкурсу. 
Велики број огласа, али и још већи број заинтересованих, регистрован је за посао конобара о 
чему најбоље сведочи податак да је за 915 отворених позиција конкурисало више од 7.100 људи, 
односно 6,5 кандидата по огласу. Највише огласа за то занимање објављено је у мају, али је 
интересовање потенцијалних конобара било највише изражено у јуну, када је 1.378 кандидата 
конкурисало за 212 радних места. 
Имајући све то у виду може се закључити да су кандидати са занатом у рукама (фризери, 
месари, кувари) у овом тренутку најтраженија категорија на тржишту рада. С друге стране, 
конобарисање, малопродају, чишћење већина кандидата који су у потрази за привременим, 
повременим и хонорарним пословима види као најпривлачнији извор прихода. Чињеница је, 
такође, да за неке послове влада велика конкуренција, док за друге конкуренције готово и да 
нема. И што је парадоксално, у тим областима послодавци и даље муче муку да пронађу 
адекватну радну снагу. 
Дисбаланс у потражњи и понуди 
Корисници платформе Послонаут изузетно су заинтересовани за послове који се тичу разних 
видова промоција – на 169 огласа, објављених у првом полугодишту 2018, јавило се чак 1.118 
заинтересованих. Дисбаланс у понуди и потражњи влада и кад је реч о пословима чишћења, с 
обзиром на то да је чак 1.049 кандидата конкурисало за 245 расположивих места. Константно 
су присутни и огласи за послове у малопродаји – од јануара до јуна регистровано је 610 
конкурса и 5,9 пријава по конкурсу. 
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Званична статистика негира тврдње државних и локалних званичника о нишком 
инвестиционом препороду 

Вучић најавио економски бум, а индустријска производња у паду 
Пише: З. Миладиновић 

 
 
Индустријска производња у Нишу опала је за 3,5 одсто у првих шест месеци ове 
године у односу на исти период прошле године. Највећи пад забележен у 
производњи капиталних производа и то више од 33 одсто, показују званични 
подаци нишког Секретаријата за привреду. 
     
 
Према подацима овог секретаријата, индустријска производња у Нишу била је већа у јануару и 
априлу у односу на прошлу годину, али је пала у фебруару, марту, мају и јуну. Највећи пад 
забележен је у производњи машина – 44 одсто, а затим у производњи металних производа – 
скоро 42 одсто. 
Овакви подаци разликују се од изјава државних и локалних званичника о „инвестиционом 
препороду“ Ниша, до којег је дошло, како кажу, и због значајне подршке Владе, а посебно 
председника Србије Александра Вучића. И сам Вучић је више пута истицао „јако велика“ 
финансијска улагања у тај град, прогнозирајући највећи економски раст управо у овој години. 
– Од 90-их година до 2010. Ниш је веома пропатио, јер су се фабрике гасиле једна за другом, а 
људи губили посао, животе и перспективу, али је сада битно другачије. Број незапослених, 
којих је у Нишу пре само четири или пет година било 50.000 сада је пао на 30.000, а наша 
намера је да падне и на само 20.000. Свој економски бум Ниш ће доживети 2018. године – 
најавио је он средином прошле године. 
При том је истакао и сопствену заслугу за овакве „трендове“. 
– Сваку фабрику је Вучић довео… Хајде реците, коју то фабрику није Вучић довео? Нема је – и 
питао је и одговарао председник Србије приликом тадашње посете Нишу, говорећи о доласку 
нових инвеститора и смањењу незапослености у том граду. 
Сличне оцене поновио је ових дана и градоначелник Ниша Дарко Булатовић, приликом 
сумирања своје двогодишње „владавине“ градом. И он је закључио да је „Ниш коначно стао на 
ноге“, уз прецизирање да ће до краја септембра, а од почетка његовог мандата, Ниш добити 
шест фабрика, чиме се незапосленост значајно смањила. 
– Ниш је од града у дуговима, с великим бројем комуналних проблема и незавршених 
пројеката, у само две године успео да се подигне и постаје моћан регионални центар 
југоисточне Србије, привлачно место за живот и инвестиције. Тај период карактерише велика 
подршка Владе, а посебно председника Вучића, који се лично ангажовао на довођењу 
инвеститора и изградњи шест фабрика. Њихова је жеља, као и наша, да Ниш буде велики и 
моћан регионални центар југоистока Србије. То потврђује и чињеница да је председник Србије 
16 дана боравио у Нишу, радећи на будућности овог града и целог југа Србије – рекао је 
Булатовић. 
Он је подсетио да су у том периоду отворене две фабрике – Џонсона електрика, Леони и Астер 
текстил, а да ће у септембру бити отворени и погони Цумтобела и ИМИ. Отворене су и три нове 
радне зоне – Доње Међурово, Виноградарски институт и Лозни Калем, у чије опремање је 
уложено више од 450 милиона динара, казао је. 
Критичари актуелне власти, позивајући се на званичне податке, подсећају, међутим, да су 
овакве инвестиције стигле захваљујући, умногоме, издвајањима из државног буџета, на име 
субвенција. Према доступним подацима, за нова запошљавања у Џонсон електрику сви 
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грађани Србије до сада су издвојили око 30 милиона евра, а Астеру – 500.000, у Леонију у 
Нишу – око шест милиона, а у Леонију у Малошишту – око 10 милиона евра. За нова радна 
места у ИМИ-ју издвојено је око девет, а у Цумтобелу – осам милиона евра. Уколико се 
рачунају и субвенције за Јуру, Јур шин вон и Бенетон, који су у Ниш „дошли“ нешто раније, 
државне субвенције прелазе 90 милиона евра. 
Вучићеви критичари подсећају да је нетачна и његова тврдња да је све стране инвеститоре у 
Ниш довела актуелна власт, на челу са њим. Безмало све инвестиције су договорене и започете, 
а неке од њих и реализоване пре 2012. године, односно у време мандата претходне власти. 
Такав је случај са Џонсон електриком, Леонијем, Астер текстилом, Јуром, Јуром Шин Вон, 
Бенетоном, кажу они. 
– Влада је још 2010. кроз две уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, 
дефинисала Ниш као „подручје од посебног интереса“, односно као „велики индустријски 
центар чији убрзан привредни развој има посебан значај за Републику Србију, посебно у циљу 
равномерног регионалног развоја и смањења стопе незапослености“. Нови циклус инвестиција 
у Нишу започет је тада, па чак и пре тога, од 2008. године, када је формиран КЛЕР, обезбеђено 
повољно градско грађевинско земљиште и уређене индустријске зоне – рекао је за наш лист 
тадашњи градоначелник Ниша Милош Симоновић. 
Највећи раст у производњи предмета од гуме и пластике 
У нишком Секретаријату за привреду кажу да подаци говоре да су порасле производња 
полупроизвода (за 14,7 одсто) и енергије (скоро седам одсто). Посматрано по гранама 
прерађивачке индустрије, највећи раст остварен је у производњи производа од гуме и пластике 
и то више од 94 одсто, а другом месту је производња пића са скоро 44 одсто. 
 
 
Шта чека компанију Фијат - Крајслер аутомобили Србија после изненадног одласка Серђа 
Маркионеа 

Статус кво или заокрет у пословној политици Италијана 
Пише: Зоран Радовановић 

 
 
После тронедељног колективног годишњег одмора (ферагоста), запослени у свим 
фабрикама групације Фијата – Крајслер аутомобили (ФЦА) враћају се данас на 
посао. 
     
Производне траке биће покренуте и у компанији Фијат – Крајслер аутомобили Србија у 
Крагујевцу, у којој је у претходних седам месеци произведено око 35.000 возила свих верзија 
редизајнираног модела „фијат 500Л“, док је извоз у првом полугодишту премашио 28.000 
аутомобила. Но, оно што ће обележити ову пословну годину, свакако је вест да је вишегодишњи 
шеф компаније Фијат – Крајслер аутомобили Серђо Маркионе изненада преминуо 25. јула. 
Неколико дана раније било је објављено да је Управни одбор ФЦА групације Маркионеа 
разрешио дужности извршног директора и да је на његово место именовао Американца Мајкла 
Менлија, директора компаније Џип, који је постигао запажене успехе у производњу, промоцији 
и продаји тог Крајслеровог бренда. 
Оно што, међутим, пада у очи јесте чињеница да је одлазак Серђа Маркионеа у Србији 
пропраћен „громогласном тишином“. Нису се тим поводом огласили државни челници, упркос 
чињеници да је Влада Србије партнер ФЦА групације у управљању компанијом Фијат – 
Крајслер аутомобили Србија, у којој држава Србија има 33 одсто капитала. Изненађење, 
нарочито у редовима стручне јавности, је утолико веће ако се зна да је управо Маркионе 
бизнисмен, који је 2008, одлуком да се Фијат врати у Крагујевац и да на темељима некадашње 
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Заставине фабрике аутомобила изгради најсавременију фабрику за производњу путничких 
возила на свету вредну око 1,5 милијарди долара, пресудно допринео обнављању пропале 
домаће аутомобилске индустрије. Треба подсетити и на то да је Фијат, од 2004. године кад је 
Маркионе преузео власт у тој компанији, почео да бележи нагли раст пласмана својих 
аутомобила на европском тржишту – продаја је у периоду од 2004. до 2007. године скочила са 
600.000 на више од 900.000 аутомобила. Зато је менаџмент италијанске компаније одлучио да 
прошири производне капацитете у земљама источне Европе, у којима су трошкови производње 
нижи. До почетка 2008, Фијат је о изградњи нове фабрике преговарао са властима у Мађарској, 
Румунији, Бугарској, Словачкој, па и у Русији. Прекретница у Фијатовим пословним плановима 
настаје почетком 2008. када је Србија ратификовала Споразум о стабилизацији и 
придруживању са Европском унијом, чиме су створени услови за бесцарински пласман 
производа из Србије на тржишта ЕУ. И челници Фијата су се тада, намах, досетили да у 
Крагујевцу и имају фабрику која је грађена и њиховим новцем (кредитом Фијата од 30 милиона 
долара, почетком 60-их прошлога века, почела је изградња фабрике аутомобила), и која је у 
технолошко-производном смислу била Фијатова филијала. И тако је кренуло оживљавање 
српске аутомобилске индустрије. Остало је историја. 
Питање које у овом тренутку највише мучи српску јавност, али и запослене у крагујевачкој 
фабрици, јесте да ли ће планови те мултинационалне компаније да се мењају у односу на оно 
што је 1. јуна најавио покојни Маркионе. Одговор се очекује од актуелне српске власти чији би 
представници ту информацију требало да провере у контактима са новим менаџментом ФЦА 
групације. А Маркионе је, подсетимо, представљајући план ФЦА за наредних пет година, 
поручио да је предвиђен наставак производње „фијата 500Л“ у Србији и наговестио могућност 
производње хибридне верзије тог модела, са погоном на бензински и електрични мотор. 
Поједини домаћи медији су, додуше, након разрешења Маркионеа са места извршног 
директора ФЦА групације пренели реаговање Владе Србије, према коме у Немањиној 11 не 
очекују промене у раду Фијатове фабрике у Крагујевцу. „Маркионе није отишао из компаније 
због пословних разлога, већ због здравствених проблема. Немамо информације да би то могло 
било шта да промени у стратегији развоја компаније Фијат Крајслер аутомобили, па ни 
фабрике у Србији. Верујемо да ће петогодишњи план развоја који је Маркионе представио 1. 
јуна наставити да се спроводи“, наводно је речено у Влади Србији. 
Фијат јесте, и то је готово извесно, у Србију дошао да би остао. На такав закључак наводи и 
податак да у Крагујевцу има једну од најсавременијих фабрика на свету, у коју је уложено више 
од 1,4 милијарде евра, и где ће трошкови производње, чак и да држава укине већину бенефита 
које већ десет година даје тој компанији, бити неупоредиво нижи него у Италији, Пољској, 
Турској, Бразилу… Али, Влади Србије не би требало да буде свеједно да ли у крагујевачкој 
фабрици ради око 2.400 радника, колико их сада има, или ће тај број, укидањем једне смене о 
чему се у Крагујевцу све гласније спекулише, у догледно време бити преполовљен. Због 
константног пада производње и пласмана. 
Сигнал за узбуну? 
Да разлога за извесну дозу забринутости, ипак, има о томе сведочи податак да производња и 
пласман „фијата 500Л“ пада из године у годину. Извоз компаније ФЦА Србија лане је, први 
пут, вредео мање од милијарду евра. Иако је „фијат 500Л“ и даље најпродаванији аутомобил у 
свом сегменту, ипак је у првој половини ове године на европским тржиштима продато 28.772 
возила, што је мање него у истом периоду лане. Пад пласмана „фијата 500Л“ бележи се и у 
Италији. Одлазак Маркионеа, повлачење Алфреда Алтавиле, те долазак Американца Менлија 
на чело ФЦА групације, али и подаци о константном паду производње и пласмана у матичној 
фабрици, требало би да буду сигнал за сваку владу да крене у акцију и да провери каква је 
будућност компаније која је окосница домаће ауто-индустрије и локомотива спољнотрговинске 
размене. 
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Просветари хоће у девету платну групу 
Извор: Дневник 
      
Сви запослени у просвети, са завршеним факултетом, треба да буду у деветој платној групи. 
 
Такође, потребно је да се платни разреди изједначе наставницима, педагозима, психолозима, 
секретарима школа и библиотекарима, за које нико не зна зашто су остали у седмој платној 
групи, што је посебна срамота, истиче се у саопштењу Уније синдиката прсветних раднка 
Србије које је упућено медијима, а потписла га је предсеница УСПРС Јасна Јанковић. 
Како се наводи у саопштењу, овако замишљене платне групе и разреди не доносе правду, не 
доносе једнакост, не доносе бољитак, не доносе квалитет, већ велике сукобе у колективима и 
још горе међуљудске односе. 
Из Уније синдиката такође подсећају на то да није позната цена рада, положај генеричких 
занимања, теткица, домара, административних и финансијских радника (који чине трећину 
свих запослених у просвети), као ни то како ће се напредовати кроз платне разреде. Та и многа 
друга питања, управо су за преговоре, наводе у УСПРС реагујући на 
недавну изјаву министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарћевића који је 
рекао да ће сви синдикати у наредном периоду бити укључени у припрему Закона о систему 
плата у јавном сектору и да није контактирао представнике просветних синдиката, јер су они на 
одмору. Шарчевић је недавно, приликом посте Београдској пословној школи  оценио и да 
жалбе синдиката просвете и њихово незадовољство немају покриће. 
Из Уније синдиката подсећају да нису познати цена рада и положајгенеричких занимања –
 теткица, домара, административних ифинансијских радника, који чине трећину свих запос
лених упросвети, као ни то како ће се напредовати кроз платне разреде 
- То да су синдикати незадовољни је флоскула - ми смо незадовољни јер су сви боље прошли од 
нас. То не значи ништа. Ако постоје групације на буyету које су превариле просвету, онда ћемо 
заједнички то да изменимо - рекао је Шарчевић. 
У саопштењу Уније се на то реговало и констатацијом да Унија синдиката просветних радника 
Србије никада није на одмору, нити зависи од једног човека, већ да ради тимски. 
- Ко је одсутан, а неопходан за преговоре, није нам познато. Већи је проблем што министар 
Шарчевић не зна за шта се боримо? Целе 2017. смо протестовали управо зато што су из Закона 
о запосленима у јавним службама избачени државни миљеници, војска, полиција, Владине 
агенције, локална самоуправа!? Више пута смо штрајковали, а два пута је Унија СПРС и 
обуставили рад… а министар не зна зашто - наводе у Унији синдиката просветних радника 
Србије. 
Подсећамо, председници два репрезентативна синдиката просвете, Уније синдиката 
просветних радника Србије и Синдиката радника у просвети Србије, Јасна Јанковић и 
Слободан Брајковић рекли су раније за агенцију Бета да су незадовољни платним разредима, 
јер је просвета поново деградирана и стављена у један платни разред ниже од осталих 
професија. 
Према наводима медија, уредба о платним разредима требало би да се донесе у септембру, а 
Закон о платама у јавној управи требало би да се примењује од 1. јануара 2019. године. 
В. Црњански 
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У Војводини највише незапослених средњошколаца 
      
По подацима из статистичког билтена Националне службе за запошљавање, половином године 
у Војводини је било 121.542 незапослена. 
 
У првих шест месеци радно место добило је 13.607 лица. Агенција за привредне регистре 
ажурирала је Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја с подацима за првих шест 
месеци ове године, из које се јасно види не само број незапослених у појединим војвођанским 
општинама већ и квалификациона структура оних који немају посао. Анализом података за 
десет најразвијенијих локалних самоуправа у Војводини долази се до податка да је проценат 
незапослених без квалификација или оних с нижом квалификацијом изузетно висок, као и да 
је на евиденцији незапослених највише средњошколаца - 15.775. 
По тим подацима, у општини Апатин на крају јуна на посао су чекала 2.804 незапослена. 
Нешто мало мање од половине евидентираних – 1.290 – нема никакве квалификације, док их 
84 имају нижу стручну спрему или је полуквалификовано. Квалификацију имају 632 
незапослена, са средњом стручном спремом их је 593, висококвалификовних је 20, с вишом 
стручном спремом има их 46, док је с високом стручном спремом 149. 
4.682 незапослена у Бачкој Паланци на крају јуна 
У Бачкој Паланци је на крају јуна било 4.682 незапослена, од којих су 1.602 неквалификовани, 
док их 252 има нижу стручну спрему или су полуквалификовани. Квалификованих 
незапоселних је 1.100, са средњом стручном спремом на посао чека 1.215 особа, оних с високом 
квалификацијом је 20, с вишом стручном спремом 115, а с високом 378. 
Од укупно 4.163 незапослена у Вршцу, колико их је било половином године, 1.632 нема 
квалификацију, 197 има нижу стручну спрему или је полуквалификовано, а 730 је 
квалификовано. 
Незапослених са средњом стручном спремом је 1.103, висококвалификованих има 20, с вишом 
стручном спремом 124, а с факултетском дипломом на евиденцији је 357 особа. 
У Зрењанину је било 5.132 незапослена, међу којима је 1.768 без квалификације, нижу стручну 
спрему има их 89, квалификованих незапослених је 1.116, док је средњошколаца 1.231. 
Висококвалификованих незапослених у том граду има 21, с вишом стручном спремом 151, а с 
високом 756. То, заправо, значи да готово сваки осми незапослени у том банатском граду има 
високу стручну спрему. 
5.680 незапослених Суботичана на половини године 
У Кикинди на посао чека 3.581 особа, од којих је нешто мање од половине – 1.564 – без 
квалификације. С нижом стручном спремом их је 141, квалификованих је 701, незапослених са 
средњом стручном спремом има 789, висококвалификованих 14, с вишом стручном спремом 
106, а с факултетском дипломом 266. 
У Панчеву је на половини године било 8.183 незапослена, а четвртина – 2.605 – немају никакву 
квалификацију. С нижом стручном спремом је 313 незапослених, квалификацију има 1.506, док 
их је са средњом стручном спремом 2.620. Висококвалификованих незапослених има 64, с 
вишом стручном спремом 274, док их је с високом стручном спремом 801. Рачуница показује да 
сваки десети незапослени на евиднецији у Панчеву има високу стручну спрему. 
У највећем граду у Срему, Сремској Митровици, на евиденцији незапослених на крају јуна било 
је 4.164 незапослених. Најбројнији су били неквалификовани – 1.419, док је с нижом стручном 
спремом било њих 209. Незапослених који имају квалификацију било је 779, са средњом 
стручном спремом 1.084, а висококвалификованих 27. С вишом стручном спремом на посао 
чека 110 људи, а с факултетском дипломом 464.  
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У Новом Саду другачија слика стручности 
Нови Сад има највише становника и највише запослених од осталих локалних самоуправа у 
Покрајини, а у њему је на половини године било и највише незапослених – 15.308. У Новом 
Саду је и другачија слика стручности незапослених у односу на остатак Војводине: на крају јуна 
од укупног броја оних који немају посао највише је било факултетски образованих – 4.641, 
потом средњошколаца – 4.359. Неквалификовани незапослених било је 2.758, а 
квалификованих 2.235. На евиденцији је и 528 незапослених с нижом стручном спремом, 115 
висококвалификованих, а с вишом стручном спремом је 672. 
 
У Сомбору је евидентирано 5.206 незапослених, а најбројнији су, као и у готово свим 
војвођанским општинама, они који немају никакву квалификацију – 1.752. С нижом стручном 
спремом било их је 184, а квалификованих 1.211. Незапослених средњошколца је 1.466, 
висококвалификованих 25, с вишом стручном спремом 105, док је високообразованих 453. 
У Суботица је половином године било 5.680 незапослених, а половина – 2.693 – су 
неквалификовани. С нижом стручном спремом било је 213 незапослених, квалификованих 898, 
средњу стручну спрему има 1.205, док је висококвалификованих 21. Незапослених с вишом 
стручном спремом је 149, а оних с факултетском дипломом 501. 
Љ. Малешевић 
 

Фијат највећи извозник, Железара у повећању 43%  
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Компанија Фијат Крајслер Аутомобили и даље је на челу листе 15 највећих 
извозника Србије, који су у периоду јануар-јул 2018. године на страним тржиштима продали 
заједно робу у износу 2,6 милијарди евра. 
Извоз крагујевачког Фијата је за седам месеци достигао 505,9 милиона евра, а следи ХБИС 
Група (смедеревска Железара) са експортом вредним 467,4 милиона евра, што је за 42,9 одсто 
или за 140,3 милиона евра више него у истом периоду прошле године, према подацима 
Министарства финансија. 
На трећој позицији је Нафтна индустрија Србије која је у том период остварила извоз од 237,5 
милиона евра, четврта је фабрика Тигар Тyрес из Пирота са 224,7 милиона евра, затим 
компанија "Роберт Боћ" са 142,4 милиона евра и Тетра Пак Продуцтион са 124 милиона евра. 
Са извозом вредним 122,7 милиона евра, ХИП Петрохемија Панчево се нашла на месту број 
седам, а иза ње су Грундфос Србија из Инђије са 115,3 милиона евра и Хемофарм из Вршца са 
извозом од 104,1 милиона евра.  
РТБ Бор је, са извозом од 104 милиона евра, заузео 10. позицију испред компаније "Леони 
Wиринг Сyстемс Соутхеаст" из Прокупља која је извезла робу у износу од 101,5 милиона евра, и 
"Јура"-е из Раче са 95,1 милиона евра. 
Листу 15. највећих извозника закључују Хенкел са 94,1 милион евра, Горење са 86,9 милиона 
евра, и Југоимпорт - СДПР из Београда са 67,4 милиона евра.  
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Ђорђевић и Мали почели разговоре о минималној цени рада 
Аутор текста:Бета 
 
Министри за рад и финансија Зоран Ђорђевић и Синиша Мали су почели 
разговоре о новој минималној цени рада која би требало да буде одређена у складу 
са законом најкасније до 15. септембра, саопштено је после састанка. 
Министри очекују ће се до тог рока о новој цени "минималца" постићи консензус све три стране 
у Социјално-економском савету, синдиката, послодаваца и Владе Србије, и да ће се, за разлику 
од неких ранијих година, ове, као и прошле године наставити с том праксом. 
Најављено је да ће Влада Србије на следећој седници Социјално-економског савета 
предложити нову цену "минималца". 
Ђорђевић је на последњој седници Савета, одржаној пре седам дана, рекао да ће разговори о 
предлогу минималне цене рада бити у септембру. 
Репрезентативни синдикати су најавили да ће тражити повећање минималне зараде најмање 
за десет одсто, а највише за 23 до 24 одсто, док послодавци сматрају да је реално повећање само 
оно које је у складу с растом бруто домаћег производа и инфлације, а то је испод десет одсто. 
Минимална зарада у Србији тренутно износи 24.882 динара, а прима је 350.000 радника, од 
којих је око 30.000 у државној служби. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1

