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КОРАЦИ У СПРЕЧАВАЊУ ОДЛИВА МОЗГОВА: Повратак младих 
Ј. Ж. С.   
 

ОД 2008. године миграције су повећане због економске кризе и према подацима 
ОЕЦД те године је из Србије отишло 27.000, 2015. године 60.000, док је 2016. тај 
број био 44.000 људи 
ОД 2008. године миграције су повећане због економске кризе и према подацима ОЕЦД те 
године је из Србије отишло 27.000, 2015. године 60.000, док је 2016. тај број био 44.000 људи! 
 
Једини задатак недавно оформљеног Координационог тима за праћење токова из области 
економских миграција је да се промене околности и услови под којима се дешавају миграције, 
како би се задржали грађани у Србији, али и вратили они који су отишли. 
- Држава ће у наредном периоду радити на томе да се смањи број грађана који напуштају 
Србију у потрази за квалитетнијим животом, али и да се врате они који су већ отишли - рекао је 
Зоран Ђорђевић, министар за рад. - Даћемо одрешене руке експертима у тиму. Очекујем да ће 
тим предложити решења на кратки рок, али и стратегију за дужи период. Прва смо земља која 
је почела да ради на решавању овог проблема пре уласка у ЕУ. 
Члан тима, професор Владимир Гречић, каже да питање миграција није само проблем Србије, 
већ и глобално и да је добро што је та тема покренута, јер до сада није била високо на лествици 
политичке агенде. 
- Један део грађана који је отишао се враћа у Србију, али је и даље потребно да број повратника 
буде већи - рекао је он. - Какав ће бити резултат, не могу унапред да кажем. Нисмо разрадили 
методологију, више институција је укључено, али у тиму сам јер верујем да нешто може да се 
уради. 
 

 
 

Влада и експерти у борби против одлива радне снаге 
ИЗВОР:РТС, ТАНЈУГ 
 
Држава ће у наредном периоду радити на томе да се смањи број грађана који напуштају Србију 
у потрази за квалитетнијим животом, али и да се врате они који су већ отишли. На стратегији 
спречавања економских миграција радиће и тим експерата који ће имати логистичку подршку 
Владе, без политичког утицаја, рекао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић. 
Министар Зоран Ђорђевић учествује у првом заседању Координационог тима за праћење 
токова из области економских миграција, у којем су и министри финансија, привреде, 
просвете, државне управе и локалне самоуправе, спорта и омладине, за демографију и 
популациону политику, као и представници послодаваца и синдиката и САНУ. 
Ђорђевић каже да је први и и једини задатак тог тела да се промене околности и услови под 
којима се дешавају миграције, како би се задржали грађани у Србији, али и вратили они који су 
отишли. 
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"Даћемо одрешене руке експертима у тиму да могу да добију логистику од Владе, без мешања 
политике и политичких одлука, са жељом да променимо начин размишљања, однос државе и 
околности и као земља постанемо занимљиви, не само за останак, већ и за живот", рекао је 
Ђорђевић у паузи заседања. 
Очекује да ће тим предложити решења на кратки рок, али и стратегију за дужи период.  
Додаје и да очекује да тим буде појачан људима које ће предложити садашњи чланови, који су, 
каже, еминентни стручњаци.  
Министар је навео да је држава требало да предузме сличне мере и раније, али да је то свакако 
боље учинити сада, него чекати да држава уђе у ЕУ и да границе за миграције буду потпуно 
отворене. 
"Ово је од стратешког значаја за Србију. Прва смо земља која није ушла у ЕУ, а почели смо да 
радимо на решавању овог проблема, нисмо чекали тренутак да будемо у проблему као и друге 
земље ЕУ, попут Хрватске и Румуније", нагласио је Ђорђевић. 
Указао је да су нека од решења отварање нових радних места, креирање бољег пословног 
амбијента и климе, дигитализација, али додаје да, поред економског и материјалног момента, 
има и много других питања које утичу на квалитет живота и да је потребно да држава покаже 
грађанима да брине о њима. 
"Верујем да имамо потенцијала да будемо привлачни и другима", рекао је Ђорђевић и додао да 
ће тим да се састаје на свака два месеца.  
Члан тима, професор Владимир Гречић каже да питање миграција није само проблем Србије, 
већ и глобално и да је добро што је та тема покренута, јер до сада није била високо на лествици 
политичке агенде. 
Како каже, један део грађана који је отишао се враћа у Србију, али је и даље потребно да број 
повратника буде већи.  
"Какав ће бити резултат, не могу унапред да кажем. Нисмо разрадили методологију, више 
институција је укључено, али у тиму сам јер верујем да нешто може да се уради. Све зависи од 
нас", истакао је Гречић. 
Наводи да су миграције повећане од 2008. године, због економске кризе, те износи податке 
ОЕЦД по којима је те године из Србије отишло 27.000, 2015. године 60.000, док је 2016. године 
тај број био 44.000.  
Гордана Бјелобрк из Републичког завода за статистику каже да су последњих година 
интензивиране миграције, те да све институције треба да буду максимално ангажоване, како би 
се створио амбијент да млади људи након завршеног факултета остану у земљи. 
"Тиме бисмо увећали број становника, али би се обезбедила и замена генерација", рекла је 
Бјелобркова. 
 

 
 

Ђорђевић: Како задржати и вратити младе, отишло 654.000 људи 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД:  Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је, поводом података ОЕБС о томе да је 
Србију од почетка овог века напустило око 654.000 људи, највише младих између 15 и 24 
године, казао је данас да су емиграције “питање свих питања“ - како да опстанемо, задржимо и 
вратимо младе. 
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Ђорђевић је у Дневнику РТС рекао да држава Србија планира да формирањем Координационог 
тела за економске миграције заустави масовни одлазак из земље и за данас најавио одржање 
првог састанка тог тима. 
Министар је навео да су у тиму академици, универзитетски професори, али и експерти који се 
баве економским миграцијама, као и синдикати и уније послодаваца и привредници. Он је 
додао да ће Влада том Координационом телу дати логистику како би се урадили студија, 
стратегија и акциони план. 
"Ово је питање свих питања - како да опстанемо, задржимо и вратимо младе", поручио је 
Ђорђевић. 
РТС наводи да немачка Савезна служба за миграције процењује да се за протекле две године из 
Србије у Немачку иселило више од 51.000 људи, а у првој половини 2018. готово 19.000 
радника из Србије имало је дозволу боравка у Немачкој, што је 2.000 више него у истом 
периоду претходне године. 
Ђорђевић је упозорио да бисмо додатни проблем могли да имамо у будућности, када Србија уђе 
у ЕУ, и то у виду неконтролисаог одлива грађана у поједине државе чланице. 
"Од 2014. радимо озбиљно по свим сегментима. Затечено стање није било добро, али када су 
реформе показале резултате, стекли су се услови да формирамо тим, имамо подлогу коју 
можемо да им дамо како би нам рекли шта да урадимо", закључио је министар рада. 
 

 
 

Све више првих беба рађа се ван Србије 
 
У Србији се повећава број породица са двоје, троје и четворо деце, али се прве бебе све више 
рађају ван граница наше земље, каже министарка задужена за демографију и популациону 
политику Славица Ђукић Дејановић и истиче да због тога питање миграција треба да буде у 
фокусу популационе политике. 
Ђукић Дејановић је најавила да ће конкурс за доделу бесповратних средстава за 
пронаталитетну политику биће објављен крајем фебруара и да ће локалне самоуправе моћи да 
аплицирају за средства у износу од укупно 650 милиона динара. 
Како је рекла, 500 милиона динара биће одвојено за пронаталитетне мере и управљање 
миграцијама, а остатак за заштиту права детета и бригу о старима. 
Министарка је подсетила да је прошле године на том конкурсу 500 милиона динара додељено 
61 локалној самоуправи у Србији, а да је највећи број њих аплицирао за средства за проширење 
капацитета и побољшање садржаја и рада предшколских установа, као и за подршку младим 
„старт-ап” предузетницима који желе да започну посао у својим градовима и општинама. 
„Локалне самоуправе конкуришу и за средства за здравствене установе, посебно за оне које 
покривају удаљена села, и којима су потребна транспортна средства, или медицински апарати 
којима се, на пример, прати трудноћа тако да будуће мајке могу да обаве преглед у свом дому 
здравља, а не у најближем граду'', објаснила је Ђукић Дејановић гостyјући на ТВ Н1, преноси 
ТаЊуг. 
Навела је да се део средстава издваја и за саветодавни рад будући да су, истиче министарка, 
знања о репродуктивном здрављу у нашим срединама на ниском нивоу, а да су малолетничке 
трудноће честе. 
Такође, локалне самоуправе могу да конкуришу и за програме превенције разних болести код 
деце као што је дијабетес. 

http://www.politika.rs/
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Говорећи о ефектима пронаталитетних мера, Ђукић Дејановић је навела да се у Србији 
повећава број породица са двоје, троје и четворо деце, али да је број прворођених беба све 
мањи због чега, како истиче, питање миграција треба да буде у фокусу. 
Упитана да ли је тачно да Србија годишње губи 100.000 становника, Ђукић Дејановић је навела 
да нас је сваке године мање за град, а да је у 2018. години та цифра износила око 37.000 
становника 
На констатацију новинара да се у јавности често наводи да 60.000 људи напусти Србију, 
министарка је рекла да су подаци ''мало другачији'' и да Србију годишње напусти око 15-16.000 
људи. 
''То је регистрован податак, али знамо да људи одлазе и на црно, одлазе на привремени рад или 
на усавршавања и враћају се у земљу'', рекла је министарка и додала да анкете показују да 
трећина студената планира да оде из Србије, али да би се половина њих вратила ако би се у 
земљи створили услови да могу пристојно да зараде. 
На питање како тумачи податак да је ове школске године уписано 67.000 првака и скоро 
идентичан број ученика првог разреда средњих школа, министарка је навела да тај податак 
јесте индикативан за стручну анализу, али да не може да се каже да ли је негативан или 
позитиван параметар. 
''Данас сам анализира податак да се број трећерођених беба у Србији не разлике од броја из 
1980. године када смо имали изванредну демографску ситуацију. Али то само за себе не значи 
ништа, подаци морају да се доведу у контекст са другим параметрима'', рекла је Ђукић Де 
Упитана и о изменама Закона о финансијској подршци породици са децом које су најављене 
прошлог лета, министарка је навела је тај поступак у влади и изразила је уверење да ће то 
осетљиво питање бити решено на време. 
''Дошли смо до закључка да треба помоћи трима категоријама жена, онима које имају висока 
примања, а оду на трудничко или одсуствују због неге детета, затим онима које имају мање од 
шест месеци радног стажа, као и онима које су тек почеле да раде, а морале су да отворе 
боловање'', навела је Ђукић Дејановић. 
Додала је да Комисија, коју је формирала влада, прави процене о финансијским потенцијалима 
и начинима да се измени и допуни Закон, а да се не узме од категорија које су поправиле свој 
статус. 
На питање да ли је упозната са захтевима Иницијативе ''Маме су закон'', Ђукић Дејановић је 
нагласила да су маме увек у праву када траже да им се оствари неко право. 
''Ипак, не смемо да дођемо у ситуацију, као у неким земљама у региону, да обећамо много више 
него што можемо. Са министарствима финансија и рада треба да нађемо меру која ће бити у 
складу са захтевима мама и са жељом свих нас да им дамо све што можемо. Али морамо да 
будемо реални'', нагласила је министарка. 
Истакла је и да има разумевања за захтеве да се поправи статус свих мајку у Србији уз напомену 
да су популациона политика и социјална помоћ две различите категорије. 
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Штрајк упозорења у компанији Фијат пластик се наставља 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Радници компаније Фијат пластик (некадашњи Мањети Марели) наставили су 
данас штрајк упозорења који су започели 7. фебруара, и који ће трајати до средине 
недеље, након чега ће, уколико им захтеви везани са синдикално организовање и 
услове рада, не буду испуњени, радикализовати протест. 
     
У Синдикату Фијат пластика за наш лист кажу да од менаџмента компаније Фијат Крајслер 
аутомобили Србија, који је надлежан и за њихову фабрику, траже најпре да престане да разбија 
синдикалну организацију у Пластику. Појашњавају да менаџмент већ дуже, у оквиру тзв. 
прерасподеле запослених, из Фијат пластика у ФЦА Србија пребацује раднике који су чланови 
синдикалне организације у Пластику, а на њихова места доводи људе из Фијатове фабрике 
аутомобила. 
– Тражимо да се престане са покушајима разбијања нашег синдиката, и да менаџмент Фијата 
поштује споразум који смо потписали у септембру прошле године, према којем чланови наше 
синдикалне организације који су својевремено пребачени у ФЦА треба да буду враћени у Фијат 
пластик кад се у фабрици за то створе услови, што је сада случај. Из Фијат пластика је, наиме, 
отпуштено дванаест радника који су били ангажовани посредством агенција за запошљавање, 
тако да су створени услови да се наши чланови из ФЦА врате у Пластик, каже потпредседник 
Синдиката у Фијат пластику Зоран Миљковић. 
Он додаје да сурадници Фијат пластика више него незадовољни и условима рада у погону. 
Наводи да је фабричким правилником о безбедности и здрављу радника предвиђено да 
температура у погону буде између 15 и 28 степени Целзијусових, а да је ситуација драматично 
другачија. 
– Лети температура у погону неретко прелази и 35 степени, док се у зимским месецима спушта 
и до нуле. Радници више неће да раде у таквим условима и траже да се стриктно поштује 
правилник о безбедности и здрављу запослених, каже Миљковић, напомињући да је 
синдикална организација поднела пријаву Инспекцији рада против једног од фабричких 
руководилаца, „због застрашивања запослених“, уочи започетог штрајка упозорења. 
Прете заустављањем трака 
Уколико менаџмент ФЦА Србија до средине наредне седмице не испуни постављене захтеве, 
Синдикат и радници Фијат пластика ће, поручује наш саговорник, да радикализују протест, и 
то у мери и на начин којим ће производне траке у компанији да буду заустављене у дужем 
временском периоду. 
 
 
ДРИ утврдио велике нерегуларности у коришћењу субвенција које локалне власти додељују 
јавним предузећима 

Помоћ троше за плате и покриће губитака 
Пише: Р. Балаћ 

 
Новац који локалне власти додељују на име субвенција јавним предузећима не 
служе за инвестициона улагања и развој, него за покриће текућих трошкова и 
губитака, као и за плате запослених. 
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То је основни налаз Државне ревизорске институције која је урадила ревизију пословања осам 
локалних самоуправа и извршила проверу планирања и коришћења субвенција јавним 
предузећима. 
ДРИ је утврдио да су Град Београд, градови Крагујевац, Суботица и Панчево, као и општине 
Смедеревска Паланка, Бор и градске општине Гроцка и Обреновац у периоду 2015-2017. 
године, предузећима пренеле субвенције у износу од 41,1 милијарду динара, од чега је 31 
милијарда динара утрошена за покриће текућег пословања. Субвенције су додељиване јавним 
предузећима у области комуналних услуга, јавног превоза, спорта и културе… 
– Не може се рећи да локалне власти троше новац ненаменски, већ да ли у довољној мери 
користе смернице и правце развоја или га одобре слободније, без дубљих анализа, а кад 
предузеће прими субвенцију троши га за покриће текућих трошкова – каже председник ДРИ 
Душко Пејовић. 
Он каже да се најчешће не гледа за шта се додељује новац јавним предузећима, па је утврђено 
да су помоћ добила и предузећа која имају добит већу од субвенције. 
– То значи да му субвенција није била ни потребна, а да онај који даје новац није имао јасне 
критеријуме, јер би у супротном уочио да субвенција није ни потребна – каже Пејовић. 
Ревизори су утврдили да општине мењају током године планиране износе за субвенције, а 
резултат је био тај да новац није ефикасно употребљен, јер је само 23 одсто суме искоришћено 
за капиталне инвестиције и побољшање комуналне инфраструктуре. Утврђено је да је у 
поменутим општинама чак 67 процената субвенција дато за јавни превоз, а чак четвртина 
предузећа опстала је захваљујући субвенцијама. 
ДРИ је констатовао да није успостављен ни одговарајући систем контроле субвенција од фазе 
планирања до фазе извештавања, да је извештавање више формално… 
ДРИ је утврдила и да се постојећим законом не обезбеђује јединствен систем противградне 
заштите за пољопривреду, а то угрожава његову ефикасност. 
– Према закону који је усвојен 2015. обавеза противградне заштите пренета је на РХМЗ, који 
није добио довољно новца за тај програм, па се траже резерве, помоћ општина итд, а то је 
несигурно. Није обезбеђен систем финансирања програма заштите. Део ракета купује РХМЗ, а 
део саме општине. Неједнака је и дистрибуција ракета, свака општина жели да их има више, 
без обзира на опасност од леда, па имамо чука где су остале неутрошене и чука где их је било 
мало. Плус све станице нису исправне, нема довољно стрелаца, чија је старост од 30 до 80 
година – каже Пејовић. 
Штете од града сваке године су огромне, а Пејовић каже да не постоји евиденција о њиховом 
износу, већ се утврђује површина страдала од леда. 
 

Мере штедње у Србији погађају младе жене 
Пише: ФоНет 
 
Мере штедње које су у Србији усвојене крајем 2014. године гурнуле су младе жене у 
незапосленост, а жене надомак пензије у неактивност, изјавио је данас 
истраживач Фондације за развоје економске науке (ФЕРН) Марко Владисављевић 
на конференцији „Родна неједнакост на тржишту рада“. 
 „С друге стране, иако се то очекивало, мере штедње нису смањиле родни јаз у платама у јавном 
сектору услед недоследне примене смањења зарада у јавним предузећима где већину 
запослених чине мушкарци“, закључио је Владисављевић, а наводи се у саопштењу са скупа. 
Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нина Митић оценила 
је да је родна равноправност на тржишту рада од кључног значаја за демократски развој 
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друштва и да за то постоји консензус „свих лидера ове земље“ и да у томе кључну улогу има 
економско оснаживање жена. 
Шефица Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) Милана 
Рикановић рекла је да је важно да се пре спровођења било каквих мера спроведу родне анализе 
и да је неопходно развити и усвојити систематичне формалне процедуре за оцену и праћење 
утицаја било које реформске мере. 
 
 

Да ли се спрема нова светска криза? 
Пише: М. Обрадовић 

 
 
Изрека каже да када се слонови туку страда трава, а слична логика може се 
применити и на актуелну глобалну економску ситуацију и утицај америчко-
кинеског царинског рата и изласка Велике Британије из Европске уније на Србију. 
     
Рекло би се да ми са тим глобалним економским токовима немамо много везе, али ствари стоје 
другачије. Немачка економија је треће тромесечје прошле године завршила у минусу од 1,3 
одсто, а према незваничним подацима у четвртом кварталу је привредни раст био једва коју 
децималу изнад нуле чиме је избегнута техничка рецесија најјаче европске економије. Друга 
европска економија за коју је Србија изузетно везана, италијанска је и технички годину 
завршила у рецесији након што је пад БДП-а забележен у трећем (-0.1 одсто) и четвртом 
тромесечју (-0.2 одсто) 2018. године. Као главни разлози наводе се успоравање кинеске 
економије због царина САД-а и неизвесност око Брегзита који би требало да се финализира у 
марту. Посебно је занимљива корелација између смањења привредне активности у Кини и у 
Немачкој. Од средине прошле године кинески раст је смањен са око 10 одсто на око 4,5 одсто, а 
немачки са пет одсто на скоро нулу. Истовремено америчка индустрија доживљава ренесансу 
са растом од четири одсто прошле године. Како оцењују економисти испоставило се да за 
земљу величине САД не важе правила међународне економије, па је повећање царина у ствари 
довело до повећања домаће индустријске производње. 
Какве све то везе има са Србијом поставља се питање. Наша статистика показује успоравање 
индустријске производње од половине 2018. године да би у децембру прошле у односу на 
децембар 2017. године био забележен пад од чак 6,3 одсто. Након привредног раста од 4,5 одсто 
у првом тромесечју прошле године, економија је порасла за 3,5 одсто у периоду од октобра до 
децембра. На крају вероватно је да привредни раст у целој години неће добацити до 
пројектованих 4,4 одсто, већ да ће бити ревидиран на 4,2 одсто. Ово практично значи да српске 
фирме или фабрике у Србији добијају мање поруџбина са најважнијих тржишта, немачког и 
италијанског. Рецимо извоз у децембру је порастао за свега 2,4 одсто, а у целој години за 8,1 
одсто. У прошлој години дефицит робне размене Србије повећан је за 1,3 милијарде евра и 
достигао целих 5,6 милијарди евра. 
Ако криза у ЕУ настави да се продубљује, а треба имати у виду да Европска централна банка 
ускоро престаје са квантитативним олакшицама, тј. штампањем пара, два су канала којима се 
криза може пренети на земље као што је Србија. 
Према речима Милојка Арсића, професора на Економском факултету у Београду нека 
истраживања показују да око трећина раста земаља ЦИЕ зависи од раста у Западној Европи. 
Међутим, различити су ефекти привредног раста и рецесије, а такође зависи и од тренутка, 
структуре и различитих фактора због чега је тешко утврдити колико тачно би привредни пад у 
ЕУ утицао на успоравање раста Србије, мада Арсић сматра да је још јачи ефекат привредног 
пада. 
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Како год први проблем за нашу привреду је већ установљено смањење извоза јер се смањује 
тражња са највећег тржишта (више од 60 одсто извоза Србије је у ЕУ). Други проблем је што би 
евентуална рецесија у Немачкој значила смањени прилив страних директних инвестиција у 
Србију. Ово је велики проблем за земље са великим спољним дефицитом. Око једне трећине 
укупних инвестиција у Србији се финансира страним директним инвестицијама. Њихово 
смањење представљало би ударац, који би се за неко време могао премостити кредитима. 
Такође, стране директне инвестиције делом финансирају и платнобилансни дефицит. Овај 
прилив може се накратко надоместити девизним резервама, али ако потраје морала би се 
пустити слабљење динара у односу на евро што онда доноси нове проблеме које смо већ 
искусили: раст цена, повећање рата кредита везаних за евро, смањење плата у еврима, другим 
речима пад стандарда. 
Још једном се може показати да економске прилике у Србији и региону уопште (пад 
индустријске производње у Хрватској у децембру био девет одсто) много више зависи од односа 
између џинова него од сопствене економске политике. Ово свакако не значи да лоша 
економска политика не може да вишеструко погорша лоше спољне утицаје. 
 

Ђукић Дејановић: До априла измене закона о подршци породица са 
децом 
Пише: Бета 

 
 
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику 
Славица Дјукић Дејановић изјавила је вечерас да се разматра на који начин би 
требало изменити Закон о финансијској подршци породицама са децом због којег 
поједине труднице и породиље добијају веома ниска примања. 
     
Она је за Н1 рекла да се да се прави процена који је финансијски потецијал и могућност да се 
помогне мајкама, а не узме нешто од других категорија и најавила измене закона у првом 
тромесечју ове године. 
„Треба да се води брза, а не брзоплета политика. У првом тромесечју наћи ће се предлог измена 
у Скупштини. Верујем да ће питање бити решено на време. Не можемо да им обећамо више 
него што је финансијски потенцијал, морамо да нађемо меру у складу са захтевима мама, али 
морамо бити и реални“, рекла је Ђукић Дејановић. 
Она је казала да има „сензибилитет“ за све оне који траже да се поправи статус свих мајки и да 
је спремна да са „сваком мамом разговара“. 
Иницијатива „Маме су закон“ најавила је нови протест за 24. фебруар због више недостатака 
закона који је усвојен пре осам месеци, јер између осталог поједине труднице и породиље имају 
месечна примања и од свега 1.000 динара, а неке и мања. 
 

Шарчевић: Највећи број измена Закона о образовању односиће се на 
област дигитализације 
 
Пише: Бета 

 
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да се закони у области 
образовања мењају како би се увео јединствен информациони систем у просвети и 
најавио да ће београдска Математичка гимназија и новосадска гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ добити статус установа од посебног значаја. 
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На дневном реду скупштине су измене и допуне Закона о образовању и васпитању, о основама 
система образовања и васпитања, као и о ученичком и студентском стандарду. 
Шарчевић је на седници казао да се већи део измена тих закона односи на област 
дигитализације у образовању и васпитању. 
„Како живот иде брже него закони, ми смо схватили да неке законе морамо допунити. Оне се 
пре свега односе на информатички систем и уводјење јединственог информационог система у 
просвети, као што је уводјење јединственог информационог броја“, рекао је Шарчевић. 
Он је навео да јединствени информациони систем у просвети има за циљ да се заиста додје до 
укупног регистра свих установа, запослених и полазника. 
„Усаглашавања су потребна због уводјења једног нормалног дигиталног система образовања и 
васпитања кроз Завод за вредновање квалитета.Тај завод ће добити један нови центар, а то је 
Центар за образовну технологију који представља нужду, јер сада имамо мерење ефеката 
образовне политике у области дигитализације у образовању“, изјавио је Шарчевић. 
Шарчевић је рекао и да ће се измене односити и на други страни језик у школама, наставнике 
који раде у школама за децу са посебним потребама и додао да се предложеним изменама 
уводи термин „установа од посебног националног интереса“ коју ће сада добити Математичка 
гиманзија и гимназија „Јован Јовановиц Змај“. 
Он је истакао да је Математичка гимназија дала 500 доктора наука, а гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ одшколовала 77 академика, и да те установе на медјународном плану најбоље 
промовишу наше образовање. 
 
 

 
 

Штрајк упозорења у Фијату: "Послодавац озбиљно крши закон" 
 
Крагујевац -- Синдикат фабрике ФЦА Пластик, некадашње Мањети Марели, 
најавио је да ће ове седмице одржати други штрајк упозорења за недељу дана. 
ИЗВОР: БЕТА  
Штрајк ће се одржати јер, како кажу, послодавац не поштује договор са синдикатом, због 
нерегуларних услова рада и притисака на раднике који штрајкују. 
Председник Самосталног синдиката фабрике Александар Кораћ рекао је агенцији Бета да је 
штрајк упозорења одржан прошлог четвртка, као и да су радници били изложени притиску јер 
су руководиоци од њих тражили да се изјасне да ли ће штрајковати.  
Кораћ каже да се ради о озбиљном кршењу закона, о чему је обавештена инспекција рада.  
"Услови рада су непримерени, односно не поштује се правилник у делу који се односи на 
температуру у производним халама када су екстремно ниске или високе температуре напољу. 
Неки простори за рад се не греју или се греју тако да се топлота губи због промаје, па је 
температура слична оној која је и напољу", рекао је Кораћ.  
Он је указао и на низ "нескривених покушаја" да се разбије синдикат фабрике као и на то да 
дуго "тиња сукоб" због незаконито спроведених преговора о новом Колективном уговору и 
доношења правилника о раду који није у складу са законом.  
Он је рекао да ће радници штрајковати све док послодавац не врати своје пословање у законске 
оквире.  
У фабрици ФЦА Пластик, која је део ФЦА групације, око стотину радника ради у производњи 
браника за "фијат 500Л". 
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Србију напуштају радници свих профила, држава реагује - 
координационим телом 
 
 
АУТОР:Младен Саватовић 
 
"Надамо се да ћемо зауставити егзодус" - порука је првог заседања 
Координационог тима за праћење токова из области економских миграција. Како 
ће се достићи тај циљ, за сада није јасно, али је јасан забрињавајући податак да 
Србију годишње напусти и до 60 хиљада становника. 
Србију напуштају радници свих профила - и високообразовани и возачи, пекари или 
грађевинци. А како држава реагује на црвену лампицу - још једним координационим телом. 
Председавајући министар Зоран Ђорђевић не прецизира тачно мере којима ће се држава 
борити да задржи људе, али и мотивисати долазак нове радне снаге, јер, како каже, тек треба 
да се ураде анализе, састави стратегија, направи акциони план. 
"Ја верујем да, и с обзиром да волим, а то је и природно, своју земљу највише, да имамо 
потенцијала да будемо привлачни за друге. Ја верујем у то, јер знам кад људи дођу овде, с 
каквим утисцима се враћају из наше земље, о људима и свему. Значи, ми морамо нешто мало 
да урадимо на неком другом плану и да постанемо интересантнији за њих", каже Ђорђевић. 
Планирано је, додаје, да главни адути буду отварање радних места, ИТ индустрија, али и већ 
много пута споменута дигитализација. До сада питање одлива радне снаге није било на неком 
приоритетном месту политичке агенде, закључује професор Владимир Гречић.  
"То све наравно зависи од нас и зависи од тога колико ће ово држати. Зато што ја делегирам да 
ово буде континуиран рад, а не да се с времена на време појави, било то у политичке сврхе или 
на неки други начин, да ова тема избије у први план. Питање је озбиљно, глобално, није само 
наше, али нас доста погађа и ви то добро знате из свакодневног живота", каже Гречић. 
Зашто људи одлазе? Економски разлози су на првом месту. Али, често и због бољег 
образовања, објашњавају у невладиној организацији "484". Један број економских миграната 
одлучује се на пут у једном правцу и због личног незадовољства и положаја у друштву. 
"Али оно што треба да буде парадигма, јесте да ниједан човек није заправо изгубљен, већ да 
треба радити на томе да се стварају они програми који им указују на могућности да се укључе у 
друштвене и економске процесе у земљи. Потребно је да ми сагледамо проблем миграција и 
одласка младих у контексту различитих секторских планова и политика. Миграције јесу 
питање саме за себе, али су и оно питање које прожима све друге политике", каже Владимир 
Петронијевић, извршни директор групе "484". 
У Републичком заводу за статистику кажу да су се миграције интензивирале последњих година 
и да се млади највише одлучују да наставе живот ван граница земље у којој су рођени. 
Према подацима мисије ОЕБС, Србију је од почетка века напустило око 650 хиљада 
становника, махом младих, узраста од 15 до 24 године. Србију би у будућности могао да задеси 
још један додатни проблем, и то када буде ушла у Европску унију и када почне неконтролисани 
одлив становништва, сматра и упозорава министар рада Зоран Ђорђевић. 

http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
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Против тог проблема, према речима министра Ђорђевића, Србија ће се борити по угледу на 
Хрватску и Румунију... Иако су и њих до сада напустиле стотине хиљада младих. 
 
 

Србија нема тржиште за развој малих предузећа 
 
 
АУТОР:Тања Веселиновић 
 
Програм "Покрени се за посао" покренут је 2009. године са циљем да подстакне 
запошљавање кроз развој и унапређивање малих и микро предузећа. 
Основу програма, који спроводи организација Енеца уз подршку компаније Филип Морис, 
поред донације у виду опреме неопходне за покретање или унапређење пословања у износу до 
10.000 долара, чине и пословне обуке и менторска и саветодавна помоћ. Ове године посебну 
подршку дају иновативним предузетничким идејама. О програму и условима за развој малих и 
средњих предузећа, за Инфобиз је говорио Миливоје Јовановић из организације Енеца. 
"Искрено, мислим да је више у фокусу него раније. постоји много програма у Србији који 
подржавају тај сектор. Ту рачунам и државне програме, програме различитих организација и 
наш програм", каже Јовановић. 
Додаје да се ту отприлике годишње подржи хиљаду и нешто бизниса. 
"Ако гледамо, привреда има 345 хиљада привредних субјеката, а мислим да можемо много 
више. Оно где се јавља разлика у тим програмима и Европи није велика, по самој структури 
подршке", каже. 
Истиче да је проблем у томе што немамо довољно развијено домаће тржиште које би подстако 
развој тих бизниса. 
"Ту ми каснимо за Европом. Не постоји раст из микро у мала и из мала у средња предузећа. И 
даље од свих тих бизниса 89 одсто чине микро бизниси, испод неких 10 одсто малих и 1,2 одсто 
средњих бизниса. Ако гледамо привреду Европе управо они највећу конкурентност стичу са 
тим средњим бизнисом и оним малим бизнисима који су у вишој фази", каже. 
Додаје да ту једноставно имамо те неке проблеме. 
"Гледали смо и Дуинг бизнис листу и што се тиче услова за покретане бизниса спали смо са 32. 
на 40. место, а један од основних проблема јесте управо подстицај за покретање малих бизниса. 
Тако да смо по условима за добијање кредита за мале бизнисе и средње бизнисе пали са 55. на 
60. место", каже. 
Каже да се чине помаци, али да му се чини да како напредујемо у некој области, тако у некој 
другој заостанемо. 
"Тако су и парафискалнинамети и даље један од кључних проблема, преко 250 парафискала. 
али оно што предузетници стално истичу јесте да би били конкурентни морамо имати мање 
порезе и доприносе на рад, што нас све ставља у неки ранг неконкурентних земаља. Ако 
гледамо неке од земаља у региону ти порези су скоро па дупло мањи, код нас су 63 одсто", каже 
Јовановић. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic

