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У популацији од 19 до 29 година 40 одсто младих за одлазак из земље 
 
Истраживање организације „Србија 21“ показало је да је у популацији од 19 до 29 
година, међу најмлађима који могу да дају највећи допринос развоју друштва, око 
40 одсто или око 450.000 младих решено је да оде из земље. 
Ненад Константиновић из организације „Србија 21 – Центар за будућу Србију“ изјавио је за 
Војвођански истраживачко-аналитички центар (ВОИЦЕ, www.воице.орг.рс) да Србија неће 
имати будућност уколико се настави са садашњим темпом исељавања младих људи. 
Према његовим речима, друго истраживање којим је обухваћено 2.149 грађана који су 
напустили Србију показало је да се они не би вратили у Србију због квалитета живота и извесне 
будућности у уређеном систему. 
„У тај квалитет живота они убрајају извесност, сигурност, безбедност, једноставно перспективу 
коју имају тамо. Имају један, како сами наводе, уређен систем. Та уређена држава значи 
могућност да планирају, знају шта их чека. Ако њихова деца заврше одређену школу, моћи ће 
да добију посао адекватан њиховој стручној спреми. Ако заврше факултет, успеће да се запосле 
са већим примањима од оних који су завршили само средњу школу. Али је извесно да ће се и 
једни и други запослити, и знају шта их у животу чека“, навео је Константиновић. 
Додао је да је неке ствари могуће променити, то јест може да се прекине с партијским 
запошљавањем, да се уведе владавина права и искорени корупција, а дипломе морају да вреде 
у односу на знање које пружају факултети. 
Истраживање показује да 98 одсто грађана Србије жели да оде у земље западних демократија: 
ЕУ, САД, Канаду, Аустралију, Велику Британију, а свега два одсто грађана се изјашњава да би се 
иселило у Русију, додао је он. 
Константиновић је критиковао споразум Националне службе за запошљавање и немачке 
организације за сарадњу ГИЗ „Трипле Wин“ којим се промовише програм запошљавања 
медицинских сестара у Немачкој и оценио да Србија на тај начин ради против себе. 
„Мислим да је то директно против нашег интереса. Мислим да је то супротно здравој памети и 
да је то нешто што ће нас коштати. Нисам могао да верујем да наша држава поспешује да наши 
људи који су се школовали овде и научили нешто, оду“, рекао је Константиновић. 
Он је оценио да је решење наведених проблема повезано с процесом придруживања Европској 
унији, јер се усаглашавање са стандардима земаља чланица ЕУ спроводи кроз затварање 
одређених поглавља. 
Подсетио је да је Србија до сада отворила 14 од 35 поглавља и додао да постоји опасност да, док 
се процес придруживања не оконча, Србија остане без радно способног становништва. 
Константиновић је упозорио да нема брзог решења јер се „степенице не могу прескакати“. 
„Морамо много више и много брже да радимо на тим реформама, и та поглавља затворимо. 
Али и да све то применимо у нашој пракси и да променимо лошу праксу до сада, а то је да 
евентуално испуњавамо нешто јер нам се чини да нас неко условљава“, казао је 
Константиновић. 
 
 
 
 



4 

 

 
 

Радници Републичког геодетског завода најавили радикализацију 
штрајка 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Представници синдиката Републичког геодетског завода (РГЗ) најавили су 
радикализацију штрајка и могућност протеста испред зграде Владе, јер ни месец 
дана од одлуке о штрајку нису добили одговор из Владе на постављене захтеве. 
"Због неприхватања дијалога од стране Владе Србије преговарачки тим је органима синдиката 
и Штрајкачком одбору предложио радикализацију протеста. Синдикати ће у уторак, 8. јануара 
размотрити предлог за одржавањем протеста пред зградом Владе РС", наведено је у 
заједничком саопштењу синдиката Независност и Јединствене организације синдиката. 
Два синдиката су навела и да очекују да ће кабинет председника Србије покренути иницијативу 
ка Влади РС за почетак преговора. 
Додала су да ће им се придружити и чланови трећег синдиката РГЗ  - Асоцијација слободних и 
независних синдиката. 
Штрајк у РГЗ је заоштрен када су запослени у више од 100 Служби за катастар 24. децембра 
обуставили рад, пре свега незадовољни мањком кадрова и увећањем обима посла, као и 
примањима која су у односу на 2012. годину нижа за скоро 20 одсто. 
"Одбијање преговора Владе РС и надлежног Министарства грађевинарства може значити и 
избегавање утврђивања одговорности због крупних пропуста у пословању РГЗ-а у протеклом 
периоду", наводи се у саопштењу. 
 
РТ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Унапређење социјалног дијалога на нивоу града 
 
Округли сто на тему „Социјални дијалог – Социјално економски савет“ одржан је у 
организацији крагујевачког Савеза самосталних синдиката Крагујевац и Рома Центра. 
Циљ дебате је да се уради анализа стања и дају предлози за унапређење социјалног дијалога на 
нивоу града. 
На дебати је анализиран рад тог локалног саветодавног тела у претходном периоду, а дати су и 
предлози за његово боље функционисање. 
Крагујевац је један од првих градова у Србији који је формирао локални Социјално-економски 
савет 2003. године, речено је на трибини, уз напомену да би улога тог саветодавног тела 
трабало да буде већа и знчајнија, а социјални дијалог бољи. 
У дебати су учествовали представници града Крагујевца, локалног Социјално-економског 
савета, синдикалних организација и организације цивилног друштва. 
Извештава новинарка РТК Ксенија Ђерковић. 
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