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Код нас гастарбајтери Кинези, Руси, Турци, Италијани... 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Србија се већ сада суочава с проблемом недостатка радника обучених за одређене врсте послова, 

а по оцени економиста, у блиској будућности тај проблем биће још израженији.  

Наиме, они оцењују да ће се наша држава наћи у ситуацији да најобичније послове, као што су 
возачки, пакерски, у угоститељству и хотелијерству, заваривачки, зидарски, електричарски, 
пекарски и други неће имати ко да ради. 
Ни друге европске државе нису имуне на тај проблем, због којег имају стално отворене позиве 
за сезонске и друге послове. Процењује се да тренутно европске државе, укључујући и 
балканске, имају потребе за око милион радника, што је условило да део наше активне радне 
снаге запослење потражи у иностранству, пре свега због знатно веће плате. 
Тешко да би до пре неколико година ико могао поверовати у то да ће земље Балкана бити 
атрактивне за радну снагу из Филипина, Индије, Бангладеша, Пакистана, Египта, Сирије, 
Либана, Јордана, Украјине... Но, земље Балкана попуњавају „рупе” у радној снази у 
пољопривреди, грађевинарству, бродоградњи, туризму и угоститељству управо странцима. За 
сада предност у увозу радне снаге имају Словенија и Хрватска, а судећи по броју објављених 
огласа и на српским сајтовима за запошљавање, ускоро ће се и Србија наћи на том списку. 
У Србији већ сада, у складу са Законом о запошљавању странаца и Правилником о дозволазма 
за рад, ради око 9.000 страних радника. Наиме, по подацима које је „Дневник” добио од 
Националне службе за запошљавање, током прошле године странцима је издато 8.990 дозвола 
за рад, што је за више од 1.000 него годину раније. У 2017. години, показују подаци НСЗ-а, 
издате су 7.642 радне дозволе. У прва два и по месеца, закључно с петком, издато је 2.088 
радних дозвола. 
Од укупног броја дозвола за рад издатих странцима у Србији, филијале НСЗ-а у Војводини 
издале су 933. У НСЗ-у за наш лист истичу да је странцима са сталним настањењем у Србији 
лане издато 465 личних дозвола за рад, док су остале дозволе издате с привременим роком. 
Најчешће се привремени боравак одобрава на период од године, али то питање није у 
надлежности НСЗ-а већ Министарства унутрашњих послова. 
За четири године издате дозволе за рад 30.387 странаца 

Од ступања на снагу Закона о запошљавању странаца, 4. децембра 2014. године, до 31. децембра 
прошле, укупно је издато 30.387 дозвола за рад. Од тог броја у Војводини је издато укупно 4.678. 
Та служба, како нам је речено, нема податке о издавању радних дозвола по занимањима, 
односно радним местима на којима су се странци у Србији запошљавали. Но, НСЗ поседује 
податке о томе из којих држава највише странаца долази да ради у Србији: прошле године 
долазили су из Кине, Русије, Македоније, Турске, Италије и Грчке. Било је и страних радника из 
БиХ, Црне Горе, Словеније... 
То су званични подаци о радним дозволама издатим странцима за рад у Србији, али је познато 
да се на нашим градилиштима могу наћи радници из Албаније, Азербејyана, Румуније и неких 
других држава, што очигледно указује на то да они раде без дозволе и да њихови послодавци 
нису поднели захтев за издавање дозволе за рад. У НСЗ-у су нам истакли да, у зависности од 
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врсте дозволе, захтев за њено издавање подноси послодавац или странац, док захтев за 
привремени боравак подноси странац лично. 

 
 
 

 
 
 
"ГАСПРОМЊЕФТ" МЕРКА ПЕТРОХЕМИЈУ Куповину посрнулог 
панчевачког предузећа раматра РУСКИ ГИГАНТ 
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Руски "Гаспромњефт" заинтересован је за куповину панчевачке "Петрохемије", а поред ове 
светске енергетске компаније, у разговоре су укључене и једна пољска али и неке кинеске 
фирме, сазнаје "Блиц". 
Ипак, преговори су највише одмакли са руским гигантом као потенцијалним партнером, који је 
дао и оквире за могућу трансакцију, који поред цене подразумевају и инвестиције у српску 
фирму. Управо ниво тих инвестиција представља камен спотицања између две стране, јер 
српска власт сматра да би требало да оне буду веће. 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Зато је направљен тајм-аут са Русима, који желе да размотре да ли могу да одговоре српским 
захтевима. И док он размишљају, представници пољске компаније "Синтос СА" су 
интензивирали разговоре са представницима Министарства привреде, а интересовање су 
показале и неке кинеске компаније које ускоро треба да посете Србију. Разлог за напрасно 
интересовање потенцијалних купаца крије се у чињеници да панчевачка фабрика позитивно 
послује, што Србији иде у прилог да је не даје будзашто. Да је то тако потврђује и податак да је 
"Петрохемија", која је тренутно у ремонту својих постројења, због чега не ради, планирала из 
сопствених средстава да издвоји за инвестиције ове године 18,3 милиона евра. Зато се и не жури 
са тендером, односно Министарство привреде жели да искористи ове погодности око 
дефинисања најповољнијих услова за њену приватизацију. 
Извор "Блица" из Немањине 11 тврди да се, за разлику од претходног периода, сада преговори 
око продаје "Петрохемије" воде у знатно релаксираној атмосфери, јер им над главом нису 
негативни резултати. 
ПОЗИТИВНИ БИЛАНС 
- Позитивно пословање компаније нам је подстицај за промоцију потенцијала ове компаније и 
тражење релевантног купца за њу. Пошто су енергенти репроматеријал за њену производњу, 
логично је да се управо разговара са купцима из тог сектора. Проблем јесте комплексан, али је 
решив, и то нам потврђује и интересовање врло респектабилних светских компанија које се 
интересују да постану њени власници. Наравно, ту је "Гаспромњефт", свакако најпожељнији 
партнер јер је већински власник НИС, који има 12,72 одсто акција у "Петрохемији". Предност му 
је то што његова рафинерија у Панчеву производи примарни бензин, који је основна сировина 
коју користи "Петрохемија". Ипак, све те предности које има неће бити довољне уколико се, 
поред пристојне цене, не понуди и адекватна ниво инвестиција - наводи наш саговорник. Он 
додаје да верује да ће се повећано интересовање за "Петрохемију" одразити и да се потенцијалне 
понуде појачају. 
ЦЕНА РАСТЕ 
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- Ту пре свега мислим на руски "Гаспромњефт", који је до сада у разговорима дефинисао 
озбиљне критеријуме за приватизацију компаније, укључујући и цену која је прихватљива за 
нас. Оно што није у потпуности задовољило српску страну је предложени ниво инвестиција у 
компанију, за који постоји сумња да није довољан да би "Петрохемија" дугорочно стабилно 
функционисала. Ту се пре свега мисли на улагања у линију за производњу полипропилена. Зато 
је неизвесно како ће они реаговати на примедбе српске стране, односно да ли ће их исправити у 
званичној понуди када буде расписан тендер. Оно што је извесно јесте то да они припремају 
документацију за учешће у приватизацији, као што то ради и пољска фирма "Синтос СА" , која је 
интензивирала разговоре са српском власти око приватизације. У међувремену, и неке кинеске 
компаније разматрају потенцијале за "Петрохемију", па је готово извесно да ће се неке од њих и 
учествовати у јавном конкурсу - каже наш извор. 
Више детаља после јавног позива 
У Министарству привреде нису желели да прецизирају који су заинтересовани инвеститори за 
"Петрохемију". 
- Разговара се са потенцијалним партнерима, али у овој фази сва њихова обраћања немају 
обавезујући карактер. Више детаља биће познато тек када се распише јавни позив - кажу у 
Министарству привреде.  
 

 
 

 
 

Вучић: У борби за Фолксваген су и Бугарска, Румунија, Турска и још 
једна земља 
Аутор:Бета  
 
Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће наредне седмице имати неке контакте који 
се односе на долазак немачке компаније Фолксваген за коју се бори пет земаља. 
"Србија је стабилнија, јача и боља него све нама пријатељске земље, Бугарска, Румунија, Турска 
и још једна земља, које се боре за Фолксваген", рекао је Вучић за ТВ Пинк.   
Он је, одговарајући на питање о могућности да та немачка компанија отвори фабрику у Србији, 
истакао да учесници протеста у Србији раде против интереса своје земље.   
Током интервјуа он је устао да би на мапи показао колико је погона отворио и истакао да је било 
100 таквих објеката по целој Србији.   
Говорећи о новим инвестицијама он је казао да су току велики инфраструктурни пројекти, као и 
они из области енергетике. 
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