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Мали: Неће бити повећања цене струје, ММФ то не тражи 
Танјуг 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је у недељу да нема разлога да 
грађани страхују од повећања цене електричне енергије 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је у недељу да нема разлога да грађани страхују од 
повећања цене електричне енергије и да је током састанка са делегацијом ММФ-а која је у 
посети Србији јасно стављено до знања да томе нема потребе да се разговара. 
 
"То јесте била тема, али јасно смо ставили до знања да о томе не разговарамо, нити има 
потребе, тако да је ММФ то прихватио и то ће бити саопштено у уторак на конференцији за 
новинаре", рекао је Мали гостујући на ТВ Прва. 
 
Он је рекао да је ММФ потвдио да је Србија на стабилном путу развоја, раста и да су спроведене 
више него успешне реформе. 
 
"Најтеже мере су иза нас, пред нама је да видимо како још да растемо", рекао је Мали. 
Он је рекао да се сва улагања у путну и железничку инфраструктуру мере милијадама и да је то 
важно за бољи живот грађана, али и долазак инвеститора. 
 
Како је навео, сваки данар улагања у путну и железничку инфраструктуру враћа се дупло. 
 
"Основа наше економске политике је финансијска консолидација, води се рачуна о сваком 
динару али и политици раста", рекао је Мали. 
 
Он је навео да је ове године у буџету издвојено 220 милијарди динара за капиталне 
инвестиције, највише до сада и да је једна од тема разговара са ММФ-ом како да се још више 
повећају та улагања. 
 
Нови подаци Еуростата показују стопу раста 4,3 одсто БДП и по томе је Србија у првих десет 
земаља у Европи, подсетио је министар. 
 
Мали каже и да су процене ММФ и Светске банке да ће Србија у наредне цетири године бти 
доминантна економија када је раст у питању и да СБ процењује да тај раст може бити и седам 
одсто. 
 
"ММФ ће потврдити да остајемо при стопи раста и пројекцији од 3, 5 одсто за ову годину, а с 
друге стране гледамо како да најбоље искористимо новац који имамо како бисмо јоса више 
инвестирали и наша економија расла. Велики део новца ићи ће у инвестиције, а настављамо са 
политиком растерећења привреде и трошкова везано за порезе на плате. О томе разговарамо са 
ММФ и нама је најважнија тема била како пронаћи нове изворе раста", рекао је министар. 
 
Он истиче и да није добро драстично повећање минималне цене рада које је актулено у неким 
земљама у региону јер сада компаније из тих земаља зову и желе да преместе пословање у 
Србију. 
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Како је рекао, инвестиције, односно инвеститори не трпе непредвидивост у пословању и такве 
шокове. 
 
Мали је рекао да постепено треба ићи на повећање плата и пензија и додао да је прошле године 
минимална цена рада у Србији повећана за 8, 6 одсто, а стопа раста економије била је 4, 3 
одсто. 
 
"То је бољитак за запослене, а наставићемо са том политиком и ове годне", рекао је Мали. 
 
Министар финансија рекао је и да резултати у прва четири месеца ове године показују да 
имамо буџетски суфицит од 5, 5 милијарди. 
То нам даје за право да наредне године можемо више новца издвојити за плате и пензије , 
поручио је Мали. 
 
МАЛИ: УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ ЗНАЧЕ И БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА 
 
Аутопут на Коридору 10 који је завршен у Грделичкој клисури огроман је подухват и успех 
српске грађевнске индустрије, који ће допринети како бољем квалитету живота грађана у том 
делу земље, тако и доласку нових инвестиција, и расту БДП, оценио је данас министар 
финансија Синиша Мали. 
 
Мали је истакао да улагања у путну и железничку инфраструктуру произилазе из одговорне 
економске политике, чија је основа финансијска консолидација и политика раста. 
 
Гостујући на телевизији Прва, Мали је рекао да таква улагања доприносе већем БДП, што за 
грађане значи бољи животни стандард. 
 
"Веома сам импресиониран завршеним ауто-путем. Синоћ касно сам се вратио из Грделице, то 
што је урађено је величанствено. Урадили смо невероватну ствар, после 48 година успели смо 
да завршимо Коридор 10, да кроз Грделичку клисуру прође ауто-пут. 
 
Поносни смо, то је велики подухват наше грађевинске индустрије и велики успех", рекао је 
Мали. 
 
Он је додао да је то огроман подухват наше грађевинске индустрије, који ће значити више 
саобраћаја, и бољу безбедност. 
 
Министар је објаснио да је Коридор 10 изузетно важан, и представља почетак једне лепе 
будућности, и основ за веће инвестиције. 
 
"Коридор 10 је важан и то је почетак лепше будућности за југ земље, поготово сада можемо 
тражити и већи број инвеститора у том делу, као и да млади остају и граде своју будућност на 
југу Србије", рекао је Мали. 
 
Он је најавио да ће до краја августа бити отворен и источни крак Коридора 10, ка Бугарској, 
наредног месеца аутопут од Обреновца до Чачка, а касније до краја године од Сурцина до 
Обреновца. 
 
МАЛИ: СРБИЈА ДО 2023. ГОДИНЕ ДОМИНАТНА ЕКОНОМИЈА У РЕГИОНУ 
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Процене Светске банке и ММФ су да ће до 2023. године Србија бити доминантна економија у 
региону, са стопом раста од четири одсто, а Светска банка чак предвиђа да тај раст може 
достићи и седам одсто, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали. 
 
Министар је за ТВ Прва рекао да је у прва четири месеца остварен буџетски суфицит од пет 
милијарди динара, што значи да ће бити више новца за плате и пензије и да је циљ да се 
подигне квалитет живота у Србији. 
 
"Видећемо у септембру какви ће бити резултати. Велики део новца предвиђен је за 
инвестиције, али настављамо и са растерећењем привреде, смањењу пореза и доприноса. 
Између осталог, са ММФ и о томе разговарамо. Највећа тема за нас је како да пронађемо нове 
изворе раста. Са њима смо потврдили да остајемо на стопи раста од 3,5 одсто, али неопходно је 
још више инвестиција да би наша економија још више расла. Управо улагања дижу нашу 
економију, стварају услове за више новца како би расле плате и пензије", рекао је Мали. 
 
Министар је истакао да је Еуростат јасно дао преглед стопа раста у Европи за 2018. годинм и да 
је Србија по томе међу топ десет земаља у Европи. 
 
"Процене су Светске банке и ММФ да ће до 2023. године Србија бити доминантна економија у 
региону и предвиђају стопу раста од четири одсто. Светска банка чак предвиђа да можемо 
достићи и седам одсто", рекао је Мали. 
 
Министар је рекао и да ће завршна конференција са ММФ-ом бити одржана у уторак и 
закључио да су најтеже мере иза нас. 
 
„Сада треба да се радујемо новим победама. Наставићемо са овом политиком да би наша земља 
напредовала. Све ово радимо због наше деце, да би наставили да граде сигурну будућност у 
Србији", закључио је Мали. 
 
Ове године у буџету је предвиђено 220 милијарди динара за капиталне инвестиције, рекао је 
Мали и додао да са Међународним монетарним фондом (ММФ) разговарамо како да још више 
повећамо улагања, јер се то враћа дупло у наш БДП. 
 
Мали се осврнуо и на учешће српске грађевинске индустрије у изградњи ауто-путева и других 
капиталних инвестиција у Србији. 
 
„Запошљава се српска грађевинска индустрија. Наши грађевинари су завршили Коридор 10. 
Такође, наши радници раде и у Београду на води. Управо кроз ангажовање грађевинске 
индустрије, ради целокупна индустрија и то доприноси расту БДП-а. И кинеске компаније 
такође ангажују као подизвођаче српске фирме", рекао је Мали. 
 
Он је подсетио да је привредни раст прошле године био 4,3 одсто, што је једна од највећих 
стопа раста у Европи. 
 
"Када погледате шта доприноси расту БДП-а, осим потрошње и индустрије, доминантан је раст 
грађевинске индустрије. Сваки вид улагања доводи нове инвестиције, јер не заборавите, нема 
улагања уколико немате добре путеве. Инвеститори желе да виде да њихова роба или сировине 
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брзо долазе до фабрика, као и да њихови производи брзо могу да се извезу из Србије. По том 
питању урадили смо много, највише у региону, то резултати и показују", изјавио је Мали. 
 

 
 

БЛИЦ БИЗНИС САЗНАЈЕ Ово ће бити услови за запошљавање 
СВАКОГ НОВОГ РАДНИКА у јавном сектору 
 Слађана Вукашиновић 
 
Од Нове године највероватније ниједна јавна институција неће моћи да прими нове раднике 
уколико кадровским планом за текућу годину то није предвидела и ако за њих није обезбеђен 
новац из буџета, сазнаје "Блиц". 
То је суштина новог система контроле запошљавања у јавним службама и локалним 
самоуправама о коме су разговарали представници Министарства државне управе и локалне 
самоуправе и Међународног монетарног фонда, који би могао да се примењује након престанка 
важења Закона о максималном броју запослених. Другим речима, све јавне службе и 
институције мораће прецизно да утврде своје кадровске потребе за наредну годину да би за 
њих био обезбеђен буџетски новац, у супротном, неће бити новог запошљавања. То практично 
значи да ако је нека институција дефинисала потребу за 10 радника, једанаестог неће моћи да 
прими, јер за њега неће добити новац из државне касе. Држава оваквим методом, ако буде 
прихваћен, жели да спречи могуће злоупотребе у пријему нових људи у јавним институцијама 
и локалној самоуправи. 
Извор "Блица" близак ММФ тврди да ће појединости новог система контроле запошљавања 
бити конкретизоване до јесени. 
- Да не би дошло до неконтролисаног запошљавања у јавним институцијама, посебно у 
локалним самоуправама, које би се могле десити након престанка важења забране 
запошљавања, Министарство и ММФ су разговарали о новом механизму. Он подразумева 
кадровску стратегију за сваку јавну институцију, која мора годишње да дефинише евентуалне 
потребе за новим радницима. Те потребе се праве на основу финансијских планова ресорног 
министарства и мимо њега неће моћи да се отварају нова радна места. Зато ће све јавне 
институције до јесени морати да прочешљају своје кадровске потребе за наредну годину, а 
ресорно министарство ће дати коначну оцену да ли су оне реалне - наводи наш саговорник. 
Он додаје да је ММФ проценио да је систем контроле запошљавања и даље потребан да се не би 
нарушили ефекти фискалне консолидације. 
- Нема нових радних места ако за њих нису предвиђене паре. Другим речима, кадровски план 
сваке институције ће се правити на основу финансијског плана ресорног министарства, а 
критеријуми по којима ће да их одобрава и прати уредиће својом регулативом. Тако ће, 
примера ради, институције културе своје кадровске планове и потребан број радника за 2020. 
годину доставити Министарству културе. Оно ће сагледати све захтеве и утврдити број и 
потребан новац за радна места и то ће дефинисати својим буџетом. Стручни тимови ће 
контролисати евентуалне злоупотребе око могућег надувавање потреба за новозапосленим. Све 
у свему, до јесени ће српска страна конкретизовати нова решења, а ако ММФ то прихвати на 
следећој сесији, он би могао да заживи од јануара 2020. када би требало да почне и примена 
реформисаног система плата - каже наш извор. 
Подсећамо, забрана запошљавања у Србији уведена је крајем 2013. године и у договору са ММФ 
више наврата њен рок важења се продужавао. Нов кадар могао се запослити у државним 

http://www.blic.rs/autori/sladana-vukasinovic
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службама само тамо где је постојала потреба, а и за такву одлуку било је потребно добро 
образложење и одобрење владине Комисије за давање сагласности за ново запошљавање. 
Међутим, како су оценили економисти, оваква одлука донела је и не тако позитивне последице. 
Наиме, нарушена је структура запослености у јавном сектору. 
Фискални савет је зато изашао са препоруком да се још током 2019. године мора контролисано 
изаћи из мере забране запошљавања јер већ постоји озбиљан мањак запослених у кључним 
областима опште државе. Том приликом су навели да здравство има најупечатљивији мањак 
кадра, чак 3.000 људи, а мањак кадрова постоји и у државној администрацији 
(министарствима и другим органима). Пореској управи недостаје око 500 пореских 
инспектора, а инспекцијским службама (тржишној, санитарној, буџетској и просветној) 
најмање 300 људи. 
С друге стране, анализе су показале да у просвети тренутно ради скоро хиљаду људи више него 
што је предвиђено законским максимумом. Постоје школе са великим бројем технолошких 
вишкова (преко 5.000 људи према подацима Министарства просвете), али и оне где на важним 
наставним позицијама (математика, информатика, физика) недостаје кадар. 
И Хрвати су увели сличну меру 2016, али су неколико пута доносили одлуке којима су од 
забране изузимали здравство, образовање, социјалне службе и културу. 
Министарство: Адекватна замена за актуелни закон 
Из Министарства државне управе и локалне самоуправе нису желели да коментаришу сазнања 
"Блица", али су нам индиректно потврдили да је било разговора о даљој контроли 
запошљавања. 
- ММФ је упознат са механизмом кадровског планирања који постоји у државним органима и 
локалним самоуправама и који представља начин управљања људским ресурсима, али и 
контроле расподеле финабсијских средстава на запослене. Примена тог механизма од јануара 
2020. године, када истекне Закон о максималном броју запослених, може да буде адекватна 
замена досадашње контроле, с обзиром да кадровски планови морају да буду усаглашени са 
Законом о буџету. Доношење кадровских планова усаглашених с одобреним финасијским 
средствима се очекује и у јавним службама од почетка примене системског закона о платама, 
чија имплеметација је планирана од 2020. - кажу у Министарству. 
 

 
Мали: Ангажовање грађевинске индустрије доприноси расту БДП-а 
Пише: Бета 

 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали изјавио је данас да улагања у путну и железничку 
инфраструктуру произилазе из одговорне економске политике, чија је основа финансијска 
консолидација и политика раста. 
     
Мали је за ТВ Прва рекао да таква улагања доприносе већем БДП, што за грађане значи већи 
животни стандард, преноси се у саопштењу министарства. 
Он је казао да је Коридор 10 изузетно важан, да представља почетак једне лепе будућности и да 
је основ за још веће инвестиције. 
„Уложено је доста новца за изградњу, а средства смо обезбедили делом и из повољних кредита. 
Ове године у буџету је предвиђено 220 милијарди динара за капиталне инвестиције, а са 
Међународним монетарним фондом (ММФ) разговарамо како да још више повећамо улагања, 
јер се то враћа дупло у наш БДП“, навео је министар. 



8 

 

Мали се осврнуо и на учешће српске грађевинске индустрије у изградњи ауто-путева и других 
капиталних инвестиција у Србији. 
„Запошљава се српска грађевинска индустрија. Наши грађевинари су завршили Коридор 10. 
Такодје, наши радници раде и у Београду на води. Управо кроз ангажовање грађевинске 
индустрије, ради целокупна индустрија и то доприноси расту БДП-а. И кинеске компаније 
такође ангажују као подизводјаче српске фирме“, рекао је Мали. 
Он је казао да је привредни раст прошле године био 4,3 одсто, што је, како је поновио, једна од 
највећих стопа раста у Европи. 
Министар је истакао да је Еуростат јасно дао преглед стопа раста у Европи за 2018. годину, где 
је успех Србије препознат, и Србија је медју топ десет земаља у Европи. 
„Процене су Светске банке и ММФ да ће до 2023. године Србија бити доминантна економија у 
региону и предвиђају стопу раста од 4 одсто. Светска банка чак предвиђа да можемо достићи и 
седам одсто“, рекао је Мали. 
Министар је подсетио и да је у прва четири месеца остварен буџетски суфицит од пет 
милијарди динара, што значи да ће бити више новца за плате и пензије, јер је намера да се 
подигне квалитет живота у Србији. 
 
 

 
 

Има мање фирми без запослених, али боље зарађују 
 
НОВИ САД: Лане је, показују подаци Агенције за привредне регистре, у Србији пословало 
146.675 привредних друштава, а извештаје је доставило њих 105.596. Позитивно је пословало 
60.566, а негативно 27.272. Позитивни трендови су се одразили на запосленост јер је број 
радника лане у односу на 2017. годину повећан за 50.120 те је у привредним друштвима било 
1.311.227 запослених. 
 
Међутим, када се погледа анализа привредних друштава по броју запослених, јасно је да је и 
лане било много фирми које су пословале, а у њима нико није радио. Наиме, по подацима АПР-
а, у 2018. години у Србији је пословало 32.155 фирми у којима није било запослених. Дакле, 
свака пета фирма није имала радника. У исто време, пословало је и 22.800 фирми у којима је 
радио само један радник. То практично значи да је у 54.955 привредних друштава лане било 
само 22.800 запослених. 
У односу на 2017. годину, прошле године било је 567 фирми мање у којима нико није радио и 
398 предузећа мање у којима има један запослени. Но, упркос томе, обртна имовина тих фирми 
лане се повећала. 
Предузећа без радника прошле године имала су нето добитак од 37.511.948 динара и он је био 
45,8 одсто већи него у 2017. Код фирми с једним запосленим нето добитак лене је био 4,6 одсто 
већи него у 2017. години. У исто време, нето губитак предузећа без радника лане је био 41,8 
одсто мањи него у 2017. години, док је код фирми с једним запосленим он био 13,4 процената 
мањи него годину раније.  
Ваља истаћи да оснивање фирме без радника није противно закону, а по подацима, највећи 
број тих предузећа бави се трговином на велико и мало, услугама, прерађивачком индустријом, 
научним, стручним, иновационих и техничким делатностима. 
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Консултант Мреже за пословну подршку Драгољуб Рајић каже за „Дневник” да постоји више 
разлога зашто се у Србији већ годинама оснивају фирме без радника или са само једним 
запосленим. 
Многе фирме које имају финансијске проблеме као што су претња од одласка у стечај или 
блокаду, отварају „резервну” фирму да би могле наставити да раде или евентуално поред своје 
фирме која је већ у систему ПДВ-а отворе још једну малу јер њихови клијенти траже да не раде 
с оном која је у легалном пореском систему, објашњава Рајић. Они тако, додаје наш саговорник, 
продају део својих услуга по нижим ценама, у којима нема ПДВ-а. 
То се углавном ради у услужном сектору, и ту је то честа појава јер је онда услуга јефтинија 20 
одсто. Дакле, део тих фирми заправо отварају они који су већ на тржишту. 
Разлог за пословање фирми без радника или са само једним запосленим, по његовој оцени, 
много је озбиљнији и односи се на прање новца и илегалне финансијске трансакције. 
 
Легалне фирме плаћају порез на добит 
По речима Драгољуба Рајића, држава од фирми без радника не наплаћује доприносе па се само 
наизглед чини да она од њих нема никакве користи, али, барем би тако требало, узима од њих 
порез. 
Уколико те фирме раде легално, требало би да плаћају порез на добит. Интерес државе је 
плаћање пореза на добит. Затим, што више има таквих фирми, оне, када плаћају услуге другим 
предузећима, плаћају ПДВ и ту држава узима оно што јој припада. Није спорно да свуда 
постоји могућност да неко предузеће оснује фирму без запослених, али сумњиво је уколико 
такве фирме имају огроман промет па и огроман губитак. То је оно што држава мора да 
контролише и да не дозволи да нека фирма без радника дође, ради две-три године, искаже 
губитке и оде. Ту се поставља питање зашто држава не реагује како би требало, а то је да 
пореска служба све преиспита и провери, каже Рајић. 
 
Србија још увек има велику количину новца који на тржишту чије се порекло не испитује. Тај 
новац је улаже у разне послове, највише у грађевинарство, и то чине и фирме које немају 
радника. Проблем с великом количином готовине имају и фирме које су у легалном систему. 
Србија је у групи која је означена као сумњива када је реч о новчаним трансакцијама, и то се у 
свим другим држава проверава. Тако се, рецимо, у Београду готово две трећине некретина 
купује у готовини, док је то у европским земљама испод један одсто и сваки пут се испитује 
одакле новац стиже, каже Рајић. 
Наш саговорник указује и на то да се многе од тих фирми оснивају само због убацивања новца 
на две-три године, након тога се гасе јер улажу тај новац у неку другу фирму, односно убаце га у 
легалне токове, а прикажу огромне губитке и траже гашење фирме. 
Држава има обзиљан проблем с тим фирмама, поготово што постоје оне које само фиктивно 
оснивају пријатељи људи на позицији, функцијама у јавним предузећима, да би добили 
одређене јавне набавке. То се ради већ читаву деценију и ништа се не чини да се промени. 
Порески органи би морали да реагују када такве фирме исказују велике губитке, а подаци 
показују да су имале огроман промет и зараду. То се пре затварања мора проверити и оценити. 
Док се то не буде радило, таквих фирми ће бити и даље у огромном броју, закључује Рајић. 
Љ. Малешевић 
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Млади у Србији не журе да напусте родитељски дом 
 
Извор: Танјуг 
      
Према пре неколико дана објављеним подацима Еуростата, у Европској унији у просеку 28,5 
одсто младих људи живи са родитељима, а у Србији чак 59,4 одсто. 
Највише младих живи са родитељима у Северној Македонији – 61 одсто, затим у Хрватској – 
60 одсто. У Србији шесторо од десеторо младих живи у родитељском дому, а у ЕУ тек сваки 
четврти старости од 25 до 34 године, показују подаци Европске статистичке службе. 
Млади родитељски дом у ЕУ напуштају у просеку са 26 година , али су разлике од чланице до 
чланице велике. Најсамосталнији у ЕУ су млади Данци јер  тамо свега три процента оних 
између 25 и 34 година живи у родитељском дому. По пет одсто младих који се нису одвајали од 
родитеља бележи се и у Финској и Шведској као и у Луксембургу  док,  с друге стране, из 
родитељске куће не журе да оде више од половина младих Хрвата, Словака и Грка. 
Млади мушкарци у Србији, подаци су  Еуростата, знатно теже напуштају родитељски дом од 
девојака. Наиме, чак 76,3 процента младих мушкараца живи с родитељима, а у исто време 
бележи се 41,7 одсто младих девојака у родитељском дому. 
Ови подаци, који се понављају већ неколико година, поклапају се са чињеницом да је трећина 
младих у Србији незапослена. Од око 185.000 незапослених младих до 34 година половина има 
диплому неке средње школе, више од петина факултетску, колико је и оних са ниском 
квалификацијом и без школе. У просеку посао траже или чекају на њега дуже од две године, 
што их сврстава у трајно незапослене. У анкетама незапослени млади  изјављују да се осећају 
бескорисно, беспотребно, беспреспективно и често као социјални случајеви. Агилнији гомилају 
дипломе и то по правилу за оне професије које су слабије тражене на тржишту рада. 
Истраживање је показало да је 90 одсто младих не ради током студија, што им касније отежава 
позицију на тржишту рада, као и да би чак 85 одсто њих прихватило да ради на црно. 
Додатно, стопа незапослености младих значајно је већа у руралним подручјима, што ствара 
посебан друштвени проблем пошто се трећина становништва из ове категорије сели у оближње 
градове у потрази за послом. Уколико ни ту не нађу посао, одлазе у иностранство. 
Према истраживању које је спровела Београдска отворена школа , млади у Србији се приликом 
потраге за запошљавањем суочавају са бројним препрекама и врло често с недостатком 
одређених вештина које су потребне тржишту рада. Осим недостатка информација о потребама 
тржишта рада, један од главних изазова са којима се млади у потрази за првим послом сусрећу 
јесте услов да већ имају претходно радно искуство. Један од начина за стицање тог искуства 
представља програм радних пракси. 
Ово истраживање указује и да се кључне вештине за запошљавање, за којима влада висока 
потражња на тржишту рада недовољно развијају током формалног образовања. То мишљење 
деле и млади и послодавци.  Стручњаци истичу да се међу важне разлоге за незапосленост 
младих може рачунати и то што многи од њих не траже посао “већ чекају да им држава нађе 
радно место“. Уз то, како истичу, млади исказују малу спремност да зарад радног место напусте 
родитељску кућу односно своје место пребивалишта. Но, и да би то учинили спречава их и 
ниска зарада, од које често не могу да плате стан, хране се, облаче и све оно што у родитељском 
дому имају “џабе”. 
Социолог Срећко Михаиловић, коаутор публикације “Млади у Србији 2018/2019.године”, која 
је недавно представљена, поредио је прошлогодишње резултате истраживања међу младима у 
Србији са истим спроведеним давне 1960. године, а на питање “да ли мислите да ћете после 
студија лако наши посао у својој професији” 75 одсто ондашњих испитаника одговорило 
потврдно, док су подаци из данашњих истраживања сасвим супротни. 
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- Данас се о послу више сања, него што се млади људи запошљавају. Данас посла нема за младе, 
јер немају искуства, али и за најстарије, ваљда зато што имају и превише искуства и година – 
објаснио је Михаиловић.- Рад у овој земљи и региону, па чак и у западној Европи у нешто 
мањем обиму, је прекаран. Људи живе са доста неизвесности и несигурности. Рад је све мање 
стабилан и све мање формализован и известан. Управо страх од губитка посла један од 
највећих код младих генерација. 
Млади као посебна дурштвена група и даље се суочавају са продуженим институционалним 
образовањем, неадекватним и отежаним запошљавањем, успореним социјалним и економским 
осамостаљивањем, одлагањем заснивања породице, слабом укљученошћу у токове друштвеног 
одлучивања. Ако се уз то дода и смањена  спремност за напуштањем “зоне конфора” односно 
родитељског дома  и прихватања било каквог посла, а уз то и активног трагања за радним 
местом, онда је јасно зашто младе генерације данас више сањају него што раде. 
 
Повезивање образовног система и тржишта рада 
Шанса младих да се припреме за тржиште рада тражи се и кроз дуално образовање. Након 
средњошколаца исти модел биће примењен и за високообразовне кадрове, јер то јесте начин да 
се младе генерације оспособе за запослење које им није непознато и за које неће морати 
додатно да се обучавају. То конкретно тражи посебно повезивање образовног система и 
тржишта рада. На томе се увелико ради, али док генерације младих које се на такав начин 
школују не “стаса” , садашњим младим незапосленим лицима остаје да прихватају било какав 
посао и да из рада траже онај за који су се школовали. 
 Љубинка Малешевић 
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