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Брнабић: Србија већ сада више није земља јефтине радне снаге 
Танјуг 
 
Премијерка у обраћању ученицима и наставницима Машинске школе у Панчеву истакла да 
Србија има историјску ниску стопу незапослености од 9,5 одсто 
Србија већ сада више није земља јефтине радне снаге и то се више се не може истицати као 
њена компаративна предност у привлачењу страних инвестиција, сада радимо на довођењу 
што више иновативних компанија а у њиховим истраживачким центрима плате су преко 1.000 
евра, изјавила је данас премијерка Ана Брнабић у Панчеву. 
Она је у обраћању ученицима и наставницима Машинске школе у Панчеву истакла да Србија 
има историјску ниску стопу незапослености од 9,5 одсто, да је прошле године привукла 3,5 
милијарди евра инвестициј,а а до сада у 2019. години 30 одсто више него у истом периоду 2018. 
године. 
 
У Србији је већ више развојних центара а од нове године једна француска компанија ће с 
таквим центром доћи у Нови Сад, најавила је Брнабићева и додала да Србија даје посебне 
постицаје компанијама које улажу у развој. 
 
"Планирамо изградњу 10 регионалних тренинг центара широм Србије, а у средњој стручној 
Машинској школи у Панчеву биће један од њих", рекла је премијерка и додала да ће Влада 
Србије подржати изградњу радионице од 1.800 квадратних метара у тој школи и набавку 
савремене опреме. 
 
Она је истакла да је Машинска школа у Панчеву коју је данас посетила један од добрих 
примера, јер има сарадњу како с државним предузећима Утвом и Рафинеријом, тако и са 
страним компанијама ЗФ, Бросе, а за сарадњу у образовању кадрова интересује се и немачки 
МТУ. 
 
"То је једна од првих школа која је увела дуално образовање а према нашим резултатима, 80 
одсто ученика из дуалног образовања запосли се код послодаваца где су имали праксу”, рекла 
је Ана Брнабић и најавила даље јачање сарадње овако успешних школа с техничким 
факултетима. 
 
На посети и подршци премијерке захвалио је директор школе Ненад Дојчиновић, који је 
истакао да је то нови импулс у даљем раду, а градочелник Панчева Саша Павлов приметио је да 
су посете премијерке локалним самоуправама позитиван сигнал за њихов даљи развој. 
 
Премијерка Србије оценила је да сада стање у Јужнобанатском управном округу много боље 
него пре пет година јер су стигле бројне стране инвестиције које су утицале читаву регионалну 
економију, али је оценила и да још пуно тога треба урадити и да је зато и дошла у Панчево. 
 
С домаћином посете градоначелником Панчева Сашом Павловом премијерка је обишла 
Тамишки кеј и упознала се са плановима реконструкције овог јавног градског простора која би 
могла да почне на пролеће. 
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Павлов је рекао да се ради о инфраструктурном пројекту каквог није било више деценија у 
Панчеву и да ће он допринети да се Панчево спусти на обале својих река. 
 
"Када смо урадили пуно за отварање радних места, и боље плате у породици, морамо да 
размишљамо и о бољем квалитету живота и зато ми је драго што постоји овај план 
реконструкције кеја, и што поред тога оживљавамо и градску шуму јер ће овде бити много 
разноврсних садржаја и за децу и за старије суграђане”, рекла је премијерка Брнабић. 
 
Како је оценила, онда ће Панчево бити много лепши град за живот, а близу је Београд, па ће 
можда и доста Београђана изабрати да живи у Панчеву а ради у Београду јер је Панчево 
другачија средина. 
 

Запосленост ће расти спорије, радници ће бити све продуктивнији, у 2020. 
посао за 40.000 људи: Очекивања економиста за наредну годину 
С. Б.   
 
Већ догодине, пре свега због значајног броја грађана који одлазе у иностранство, 
незапосленост ће се смањити више него што ће запосленост порасти 
ПОСАО би наредне године могло да нађе око 40.000 људи, што значи да ће запосленост 
порасти за два одсто. Она ће убудуће, верују стручњаци окупљени око Фондације за развој 
економске науке, расти спорије од бруто домаћег производа, јер ће радници бити све 
продуктивнији. Већ у наредној години, пре свега због значајног броја грађана који одлазе у 
иностранство, незапосленост ће се смањити више него што ће запосленост порасти. 
 
Привреда би ове, према проценама ФРЕН, могла да порасте око 3,5, а следеће - између 3,5 и 
четири одсто. Зараде у Србији ће следеће године бити веће између десет и 11 одсто, што 
умањено за инфлацију, значи скок од око осам одсто. 
 
- Када су пре неколико година плате почеле да расту брже од продуктивности, већ смо имали 
дефицит у текућем платном билансу од три одсто - објашњава Милојко Арсић, професор 
Економског факултета. - И сада због емиграције радне снаге плате расту брже од 
продуктивности. Тај дефицит је стигао до шест одсто. Јединични трошкови рада су важни за 
конкурентност. Компаније сировине набављају на глобалном тржишту и углавном их сви 
плаћају по сличним ценама. Цене рада се разликују и учествују са око 50 одсто у бруто домаћем 
производу. Ако нису усклађене са продуктивношћу, то негативно утиче на конкурентност. 
Покретач раста у 2020. биће индустрија. Док ће ове годину заврштити највероватније на 
прошлогодишњем нивоу, наредне би могла да се убрза за два до три одсто. Покретач би 
требало да буде раст домаће тражње због већих примања. Он ће, међутим, повући и већи увоз. 
- Спољни дефицити су већ сада на дугорочно неодрживом нивоу, па би њихов раст у наредним 
годинама могао да изазове макроекономску нестабилност - рекао је Арсић. - У 2020. се очекује 
нижа стопа раста грађевинарства и умерен раст индустријске производње, док ће остале 
делатности имати сличан раст као и у овој години. 
 
ПРИВРЕМЕНИ СКОК ГРАЂЕВИНАРСТВА 
РАСТ грађевинарства у последњем кварталу је био чак 34,7 одсто, захваљујући "Турском току". 
- Тај раст је био већи од раста масе зарада у грађевинарству, што је главна компонента - 
објашњава Милојко Арсић. - Зато би било добро да статистика изађе са детаљима о структури 
бруто додате вредности грађевинарства у трећем кварталу. Овај снажан раст је привремен, 
трајаће док траје изградња "Турског тока". 
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Сутра наставак суђења за трагедију у лучанској фабрици 

Радници неће доћи да подрже директора 
 
Пише: Н. Ковачевић 

 
Суђење оптуженима за експлозију у фабрици „Милан Благојевић – Наменска“ Лучани од 14. 
јула 2017. након које су преминула два радника – Миломир Миливојевић и Милојко 
Игњатовић, биће настављено сутра, 17. децембра, у Основном суду у Ивањици. 
     
Оптужени су Радош Миловановић, генерални директор фабрике, Владимир Лончаревић, 
руководилац погона Ракетно гориво, у коме се догодила несрећа, и Томо Стојић, руководилац 
сектора Безбедност и заштита у тој фабрици. Заменик Основног тужиоца у Чачку, одељење у 
Ивањици, подигао је оптужницу 26. јуна ове године, неколико дана након што је председник 
Србије Александар Вучић обећао породици Миливојевић да ће се потрудити да се тај случај 
што пре процесуира. 
На првом рочишту, 3. октобра ове године, испред суда у Ивањици „спонтано“ се окупило 
неколико стотина радника лучанске фабрике ради подршке Миловановићу, а неки од њих су 
вређали чланове породице Миливојевић. Како је Томо Стојић затражио споразум о признању 
кривице, који није постигнут, суђење је одложено за сутра. 
Милован Миливојевић, отац погинулог Миломира каже за Данас да је после три месеца поново 
почео да ради у фабрици, у којој је запослен дуже од 30 година, те наводи да не зна да ли ће 
радници поново доћи у Ивањицу да подрже директора. 
– Нико ништа не прича, нити ми ико ишта говори, али доћи ће његови најближи сарадници и 
представници синдиката – истиче Миливојевић. Милка Јовановић Божић, портпаролка 
фабрике, рекла је за Данас да радници неће ићи у Ивањицу. 
– Доћи ће само они који су се пријавили да присуствују суђењу у име радника, а који су у 
судници били прошли пут – рекла је Јовановић Божић. И Драгић Шуљагић, председник 
синдиката у погону Ракетна горива, каже да радници у уторак неће доћи на суђење. 
– Директор их је прошли пут замолио да не долазе и да га подрже радом у фабрици, а с 
обзиром на то да смо уверени у невиност директора и двојице руководилаца, верујемо у суд – 
истиче Шуљагић за Данас, додајући да ће он и још неколико представника синдиката и 
пословодства бити на суђењу. 
  
Неповерење у медије 
„Једини разлог зашто нас неколико иде у Ивањицу је неповерење у медије, од којих су неки 
крајње непрофесионално извештавали и водили организовану кампању, па радници траже да 
им верно пренесемо шта се дешава у судници“, казао је за Данас Шуљагић 
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Србија, земља јефтине радне снаге или добра адреса за инвестиције? 
 
 
АУТОР:Младен Саватовић 
Извор: Н1 
 
Шта су предности српског тржишта које треба да привуку стране инвеститоре? Према сајту 
Развојне агенције, то је између осталог јефтина, а квалификована радна снага. Међутим, 
председница Владе тврди да Србија више није земља јефтине радне снаге, а на питање зашто 
онда агенција поручује супротно, премијерка нема одговор. 
Недеља. У Машинској школи у Панчеву нема наставе, али су ученици ту, дочекују битну гошћу, 
која има охрабрујућу поруку за њих - будућу радну снагу. 
"Отворена је фабрика ЦТФ, потписан је уговор са још једним, великим и важним немачким 
инвеститором Бросе, само између те две инвестиције дају више од 2000 радних места. Ова 
машинска школа постаје све важнија школа за све нас", рекла је Брнабић. 
Премијерка додаје да нас је страна привреда препознала као добру инвестициону дестинацију 
и зато је образовање приоритет Владе. А кад се странци занимају за Србију, једно од места где 
могу да се информишу је и Развојна агенција Србије. 
На сајту те агенције, међу осталим предностима је и једна која се тиче трошкова радне снаге. 
Како се наводи, просечне плате у Србији су довољно ниске да пословање буде исплативо, а 
укупни трошкови за послодавце упола су нижи од источноевропског просека. 
На питање колико дуго ће се јефтина радна снага промовисати као један од главних фактора 
српске конкурентности, премијерка одговара да Србија већ данас није земља јефтине радне 
снаге. 
Инвестиције које су дошле у последње време, али и које су најављене, углавном се односе на 
технологије ниског нивоа, које запошљавају ниско плаћене раднике, сматра извршна 
директорка Центра за истраживање јавних политика Тања Јакоби. 
"Оцена да Србија више није земља јефтине радне снаге је, претпостављам, више у складу са 
жељама премијерке и са покушајима Србије да направи нешто друго и да искорачи у нешто 
боље", каже Јакоби. 
Додаје да Србија покушава да пређе на економију засновану на знању, али очигледно нису сви 
координисани, па се на сајту Развојне агенције представљамо као јефтини радници. Како на то 
гледају млади? 
"Они покушавају да избегну то тржиште било тиме што се селе, било тиме што остају, али се 
запошљавају на неким местима која заправо нису овде у Србији", објашњава Тања Јакоби. 
Истицање нископлаћених радника како би се мотивисали страни улагачи потпуно је погрешна 
инвестициона политика, на коју синдикати годинама упозоравају, каже председница 
Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић. 
"Сва она квалификована и високо квалификована радна снага није пристала и није хтела да 
пристане на ту политику. Рекли су, нећемо да радимо багателно, зато напуштају Србију, одлазе 
у земље Европске уније и света где се неупоредиво више вреднује и њихова стручност, 
квалификација и знање, него што је то случај код нас", сматра Савић. 

http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
http://rs.n1info.com/Biznis/a552611/Brnabic-Srbija-vise-nije-zemlja-jeftine-radne-snage.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a552611/Brnabic-Srbija-vise-nije-zemlja-jeftine-radne-snage.html
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За званичнике је, додаје, најбитније да се отвори што више фабрика, без обзира на то да ли су 
економски оправдане. Закључује да се из буџета се дају огромне паре у те сврхе, а запослени за 
узврат ништа не добија 
 
 
 
 
 
 


