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ОНИ УОПШТЕ НЕ МОРАЈУ ДА БРИНУ ЗА ПОСАО: Занимања у Србији 

која су најтраженија, за конобаре и куваре нема добрих вести  
Извор:РТС 
 
ОД ПОЧЕТКА кризе, тржиште рада у Србији било је дефицитарно.  

Недостајали су ај-ти (ИТ) стручњаци, продавци, занатлије, возачи за које је конкурс био стално 
отворен. Међутим, са корона вирусом дошао је и оправдан страх од губитка посла, а и промене 
на ранг лист тражених занимања. 
У Националну службу за запошљавање у првих шест месеци стигло је 30.000 захтева 
послодаваца којима су требали радници. То јесте мање него у истом периоду прошле године, 
али је истовремено више радника, тачније њих око 12.000 нашло посао. 
- Још увек постоји стабилност на тржишту рада упркос овој ситуацији која влада у целом свету. 
Захваљујући мерама Владе ми нисмо имали ни појачан прилив незапослених лица из радног 
односа на нашу евиденцију, дакле и то се дешава у просеку као што је то било и претходних 
година. Верујем да ћемо такву стабилност одржати до краја године - каже Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање. 
Не изненађује што је највећа потреба за лекарима и медицинским сестрама. Следе 
неговатељице и социјални радници. 
За посао не би требало да брину ни машински и грађевински инжењери, бравари, заваривачи и 
радници грађевинске струке. То говори и искуство једног од највећих интернет огласника за 
посао где дневно поново има 3.500 активних огласа као и пре кризе, пише Марија Митровић. 
- Оно што се овде проширило јесте да се трговина проширила на све сегменте, није била само 
трговина животних намирница. После тога, најтраженија је била администрација, ИТ који 
некако није ни осетио у пуној снази епидемију и ванредно стање, али затим ту је машинство и 
електротехника, а са друге стране ту нам је област ниже квалификованих занимања - каже 
Милош Турински из Инфостуда. 
За раније тражене куваре и конобаре још увек нема добрих вести. Због пропале туристичке 
сезоне у земљама у региону, наши радници ове године нису тамо отишли. Потреба за том 
радном снагом у домаћим туристичким центрима је незнатна, јер су они иначе били спремни за 
дочек туриста. 
- Људи се сада масовно одлучују и за курсеве као што су нега лица и тела, као што је курс за 
фризера, курс за шишање паса, као један од нових курсева које смо увели због тога што све више 
људи има кућне љубимце. То је нешто што морамо да радимо сваки месец - каже Владимир 
Кљајић директор "Божидарац". 
Уколико вам међутим затреба водоинсталатер, електричар, молер чекање не гине јер мајстора 
нема довољно, а упркос потребама тржишта нема интересовања за те преквалификације. 
Према неким информацијама у земљу се вратило око 350.000 наших грађана који су услед 
кризе у иностранству остали без посла. Неки чекају да се ситуација смири и да се врате, али 
сматра се да је реално да део њих остане и овде потражи посао. А онда можда нећемо имати 
проблем када нам у кући затреба мајстор. 
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БРНАБИЋ О ЗАПОСЛЕНОСТИ: Имамо стабилан број запослених, 1,6 

посто више него лане - највише у ауто-индустрији  
Извор:Танјуг 
 
УПРКОС кризи Србија има стабилан број запослених и у другом кварталу ове 

године, у односу на исти период прошле, бележи се већи број запослених за 1,6 

одсто, изјавила је данас премијерка Србије Ана Брнабић.  

Она је на конференицји за новинаре рекла да охрабрује то како се понаша тржисте рада, будући 
да је ово највећа криза коју свет памти. 
Рекла је да привреда Србије у првом кварталу била најбоље растућа у Европи са растом од пет 
одсто, а да су иза нас биле Ирска, Турска, Румунија, Црна Гора, Литванија... 
"У другом кварталу ове године ми смо друга најбрзе растућа економија у Европи, Литванија је у 
другом кварталу боља од Србије, имала је мањи пад од 3,1 одсто, ми смо имали пад од 6, 5 одсто, 
а после нас је Летонија са 9,6 одсто...", рекла је премијерка. 
Она је истакла да се из свега тога види зашто су то добре вести и зашто треба да се поносимо 
резутатима, јер се показало да одговоран и напоран рад, дисциплина и вера у Србију и огромно 
поверење које имају страни инвеститори дају то за право. 
"Нисмо имали ниједно отказивање страних директних инвестиција и охрабрује то да ћемо у у 
септембру и октобру имати постављање камена темељца за нове погоне. Сви индикатори 
показују да ћемо, ако овако наставимо, имати добар резултат", рекла је Брнабић. 
ЧАК 94 % ПРИВРЕДНИКА НЕ ОЧЕКУЈУ СМАЊЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
У другом кварталу 2020. године 72 одсто анкетираних фирми оставрило је повећан или исти 
обим инвестиција, готово 56 одсто планира инвестиције у трећем кварталу, а чак 65 одсто 
планира већи обим инвестиција у трећем кварталу ове године у односу на други квартал, каже 
председница Владе Ана Брнабић. 
Она је на конференцији за новинаре рекла да радује што је анкета коју је спровела ПКС о 
пословној активности привредних субјеката у Србији показала и да чак 94 одсто анкетираних 
компанија не очекује смањење броја запослених ни у трећем кавраталу. 
Навела је да у том смислу и држава има додатне програме подршке на којима се ради, 
укључујући програм “Моја прва плата”, додатне преквалификације, изградњу регионалних 
тренитнг ценатара уместо центара за обуке, као и прошисрење обухвста реформе сезонског 
запошљавања за коју каже да је дала одличне резултате у пољопривреди. 
Тако је у плану, додаје, да реформа созонског запошљавања обухвати угоститељство и туризам, 
грађевину и неке друге секторе. 
“Трудимо се да будемо флексибилни и изађемо у сусрет и запосленима и послодавцима. 
Наставићемо комуникацију са привредом и пословним асоцијацијама”, рекла је председница 
Владе. 
Честитала је свим грађанима и привредницима на томе што се боре заједно са Владом и што 
имају веру у Србију, те поручила да им Влада остаје на услузи. 
Нагласила је и да сви треба да поштују мере превенције како бисмо што брже ставили ситуацију 
под конторлу у вези са вирусом корона. 
“Тиме ћемо брже напредовати, али то зависи и од опоравка економије ЕУ, пре свих Немачке и 
Италије”, навела је Брнабић. 
НАЈВЕЋИ РАСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОИЗВОДЊИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
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Највећи раст у броју регистрованих запослених у другом кварталу године бележи се у области 
производње моторних возила - 21,1 одсто и то говори да постоји велико поверење инвеститора у 
Србију, рекла је данас председница Владе Ана Брнабић. 
"Они нису напуштали Србију због кризе, имамо компаније које су наставиле инвестиције у 
Србију и компаније које ће тек кренути да граде своје погоне. У односу на 2019, ово је година 
када су се неке инвестиције завршиле и људи су отварали радна места“, рекла је Брнабић и као 
пример навела компанују Магна у Алексинцу. 
Што се тиче раста броја запослених, она је навела да се бележи раст од 17,1 одсто у области 
рачунарског програмирања и да комплетна ИТ индустрија бележи благи раст од 4, 5 одсто. 
Постоје најаве за још неке инвестиције и то је разлог за оптимизам, рекла је Брнабић. 
У рударству се такође, како је навела, бележи раст од 11, 9 одсто захваљујући, пре свега, 
инвестицијама „Зиђина“ и пројекту“ Чукару Пеки“. 
Истакла је да је групација Рио Тинто одобрила 200 милиона долара за студију изводљивости у 
наредних 16 месеци, што је, наглашава, велика ствар у оваквој кризи. 
И у грађевинарству се бележи раст, 10,1 одсто, јер је настављено са улагањима, рекла је Брнабић. 
"Види се да постоји поверење у економију Србије и нашу земљу генерално", закључила је 
премијерка. 
 

 

МЕЂУ ПРВИМА У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ: Уз нови закон 

строжа контрола градилишта  
Аутор:Ј. Ж. С. 
 
УКОЛИКО инспекција рада установи било коју неправилност, а да је том приликом 

угрожен људски живот, моћи ће да забрани рад градилишта или целог објекта у 

року од најмање три дана.  

То се неће исплатити ни инвеститору, а ни извођачу радова, па ће на време водити рачуна о 
својим запосленима. 
Ово је само једна од новина коју доноси Закон о безбедности и здрављу на раду, чије усвајање се 
очекује одмах после формирања Скупштине. Надлежни очекују да ће новим одредбама смањити 
број настрадалих, којих је само у првих шест месеци било 17, а целе прошле године 22. У Србији 
данас има око 20.000 грађевинских фирми више него пре осам година и та делатност 
запошљава највише радника, али управо ту се и бележи највећи број смртно страдалих радника.  
Према речима Стевана Ђуровића, директора Инспектората за рад нови пропис даће већа 
овлашћења инспекцији што до сада није био случај. Досад је инспекција пошто примети 
неправилност, затварала само део градилишта где је она уочена, а инвеститор је настављао са 
радовима у другом делу зграде, и тиме доводио у питање безбедност свих ангажованих на 
градилишту. 
МАЊЕ ПРЕКРШАЈА ЗБОГ КОРОНЕ 

ЗА првих шест месеци ове године послодавци су прекршајно кажњени за различите 
неправилности са готово 116 милиона динара, што је за 25 одсто мање него у истом периоду 
прошле године. Разлог смањења је забрана кретања током ванредне ситуације због короне, а не 
савест послодаваца. 
- Судска пракса у кажњавању неодговорних у предузећима је неуједначена иако су у питању 
пропусти који могу да доведу до угрожавања живота запослених - каже Ђуровић. - О томе 
говори и податак да од 2003. до данас ниједном послодавцу или власнику фирме није изречена 
ниједна мера која је предвиђена законом, а то је казна од две до 12 година затвора. 
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Највише непријављених радника је, као и ранијих година, било у индустрији и грађевинарству, 
тачније 60 одсто укупно затечених у раду на црно. 
Ђуровић наводи да је посебно важно да се послодавци сада у врелим данима придржавају 
правила и запосленима, посебно онима који раде на отвореном, на сезонским пословима и 
грађевини, омогуће сменски рад и честе паузе. 
   
   
 

 
 
 
Николић: Могуће да ће пад у другом кварталу бити ИСПОД ШЕСТ одсто 
Извор:Танјуг 
 
Флеш процена Министарства финансија о паду од 6,5 одсто БДП-а Србије у другом кварталу 
2020. године је вероватно конзервативна, јер је могуће да ће резултат бити нешто бољи и да ће 
тај пад бити испод шест одсто, каже економиста Иван Николић. 
Поводом макроекономских показатеља у Србији које је данас представила председница Владе 
Ана Брнабић, Николић каже да се може очекивати нешто бољи резултат, те да ће се пад у 
другом кварталу кретати између 5,5 и шест одсто. 
Сачекаћемо званичну статистику која ће дати крајњи обрачун. Према процени Економског 
института, то би требало да буде нешто повољније него што у ово тренутку проценује 
Министарство финансија, рекао је Николић за Тањуг. 
Очекивало се, каже, да ће показатељи бити много неповољнији и да ће пад у другом кварталу 
бити двоцифрен. 
Навео је да су сви били прилично уздржани и опрезни у давању оцене за друго тромесечје јер је, 
каже, ситуација била врло неповољна, поготово у априлу када је економија била закључана. 
Сматра да је свакако добро што је индустрија била јако добра у јуну. 
Сада када смо добили добар део индикатора за јун очигледно да ће крајњи резултат другог 
тромосечја бити знатно бољи него што се мислило” , рекао је Николић. 
Напоменуо је да ће други пакет мера државе за подршку привреди смањити нервозу и 
неизвесност која је настала престанком важење претходног програма мера. 
Сматра да ће нам бити боље уколико се ствари буду поправљале и у економијама земљама 
чланицама ЕУ. 
Николић је рекао и да је формално у Србији запосленост порасла, те да и даље нема никавих 
назнака поремећаја на тржишту рада за које каже да је врло стабилно, чак и у односу на неке 
суседне земље. “ Када погледате економију Хрватске, макар кретање броја запослених, ту су се 
појавили велики проблеми. Тај сценарио смо избегли за сада. Све зависи од трајања саме 
здравствене кризе” , рекао је Николић. 
Поводом податка о највећем расту у броју регистрованих запослених у другом кварталу 2020. 
године у области производње моторних возила и то 21,1 одсто, Николић каже да је то добро, јер 
је аутомобилска индустрија, поред туризма, сектор који је глобално у овом тренутку један од 
најпогодјенијих због вируса корона. 
Ако знамо да се дешава и пораст броја запослених у тој индустрији можемо бити прилично 
задовољни” , рекао је Николић. Навео је да су нето стране инвестиције нешто смањене с 
почетком кризе са вирусом корона у марту, априлу и мају, али да има наговештаја да ће се 
ствари и ту поправити. 
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Јесте да је забележен пад нето прилива страних директних инвестиција, али истовремено је 
дошло и до пада дефицита текућег рачуна платног биланса. Ништа се неповољно није догодило 
у овом период. Нето прилив страних директних инвестиција је довољан и покрива дефицит 
текућег рачуна платног биланса” , каже Николић. 
Верује да ће се даље мере државе фокусирати на секторску подршку најугроженијим областима, 
пре свега туризму и угоститељству, култури и делом саобраћају, те да све зависи од економије. 
Уколико би се, каже, добри резултати одржали, утолико је извесније да ће се остварити додатна 
подршка, које ће, сматра, свакако бити, само је питање обима и величине саме подршке. 
“ Ако будемо имали чиме то да финансирамо и уколико резултати у економији буду овако 
добри, подршка ће бити јача. Питање је само о ком износу ће се ту радити” , наводи Николић. 
Грубишић: Видљив ефекат предузетих мера 

Ефекат економски мера које је предузела Влада Србије у протеклом периоду, видљив је, изјавио 
је професор Београдске банкарске академије Зоран Грубишић. 
„ Ово је пролазно време и види се ефекат мера економске политике и свега што је предузела 
НБС и Влада Србије, То је у овом тренутку видљиво, а видећемо даље како ће бити на крају 
трећег кватала јер су мере продужене још два месеца. Ово је резултат добрим делом предузетих 
мера“ , рекао је Грубишић Тањугу. 
Он је додао да остаје да се види да ли ће те мере моћи још да се продуже, јер и пакет помоћи 
привреди кошта државу. 
Подсећа и да међународне финансијске институције након сваког квартала коригују процене, и 
да се такође те корекције могу очекивати и након трећег квартала. 
Истиче да би сваки пад БДП који би био благо негативан био велики успех и да ће пад ове 
године бележити све светске економиије. 
Такође истиче да би успех представљало и да се незапосленост одржи на постојећем нивоу. 
 

 
Синдикат естрадних уметника: Нисмо грађани другог реда, 
заслужујемо и ми помоћ 
Аутор: ФоНет 

 

Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије саопштио је да је неприхватљиво 

да тај синдикат и његови чланови, зарад сензационализма и повећања тиража, буду 

представљени у негативном контексту као неко ко у кризним временима пандемије ковид-19 не 

заслужује солидарну помоћ. 

У саопштењу се наводи да је синдикат свакодневним ангажманом и активностима успео да 

издејствује од Владе Србије да помоћ добију самостални естрадно-музички уметници као 

појединци. 

У овом синдикату наводе да су "упорни и уверени да ће успети у настојању да помоћ добију и 

самостално естрадно-музички извођачи и сарадници, коју ту помоћ нису добили и неправдено 

су скинути са списка".  
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"Аргументовано смо тражили и тражимо да сви наши чланови у овим кризним временима 

добију помоћ, као и сви други. Ми нисмо грађани другог реда, треба да буде свима јасно", 

наводи се у саопштењу. 

 

 

 
 
Брнабић: Фантастичан резултат економије у условима кризе 
Пише: Бета 
 
Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да је Србија прву половину године завршила са 
падом БДП-а од 0,9 одсто што је по њеним речима, фантастичан резултат у условима „највеће 
економске кризе коју свет памти“. 
Представљајући макроекономске показатеље у Србији, она је рекла да су резултати „много бољи 
него што смо очекивали“. 
„У изузетно тешким околностима када у двоцифреним процентима падају и најјаче економије у 
свету, ми смо у јуну имали благи раст од 0,1 одсто. То је велика ствар и зато сам данас желела да 
честитам и грађанима и свим привредницима и да их замолимо да наставимо да се боримо као 
до сада“, казала је премијерка. 
Оценила је и да Србија има стабилан број запослених упркос економоској кризи изазваној 
пандемијом корона вируса, наводећи да је у односу на други квартал 2019. године, у првом 
кварталу ове године број запослених већи за 1,6 одсто. 
Најавила је и да ће у септембру и октобру бити постављени камени темељци за још неколико 
„важних погона“ за економију Србије. 
 
 

Непријављени радници на градилиштима станова за припаднике снага 
безбедности у Србији 
Пише: Бета 
 
Инспектори рада су током 55 контрола у петак нашли „раднике на црно“ на градилиштима 
станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду, Сремској 
Митровици, Београду и Врању, саопштено је данас. 
Министарство рада је саопштило да је надзор извршен да би се утврдило да ли се током врућине 
послодавци придржавају правила и радницима омогућавају сменски рад и честе паузе. 
„Надзорима су обухваћена 202 лица затечена на раду, од којих су 20 лица на раду ‘на црно’, од 
којих су седам држављани Турске, затечени у Врању. За шест држављана Турске који су 
затечени на градилишту у Крагујевцу нису предате на увид радне дозволе“, иако су та лица 
изјавила да их имају, наводи се у саопштењу. 
На основу прописа о безбедности и заштити здравља на раду, донето је девет решења с 
налозима за отклањање недостатака и седам решења о забрани рада. 
У области радних односа донето је пет „налога на записнике“ и поднето 12 захтева за покретање 
прекршајног поступка, од којих пет у области безбедности и здравља на раду и седам у области 
радних односа. 
У Сремској Митровици је извршено осам надзора, којима је обухваћено 26 радника, од којих пет 
„на црно“. 
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У области безбедности и здравља на раду је донето једно решење са наложеним мерама за 
отклањање утврђених недостатака, као и једно решење о забрани рада. Захтева је поднето пет, 
од којих су два у области безбедности и здравља на раду и три у области радних односа. 
Министар Зоран Ђорђевић наложио је Инспекцији рада да настави ванредни надзор да би се 
„брига о здрављу запослених подигла на највећи могући ниво“ и омогућио рад у складу са 
законом, пише у саопштењу. 
 

 
 

 
 

Брнабић: У првој половини године БДП пао тек 0,9 одсто, док је 
запосленост расла 
Аутор:Бета  

 

Србија је други квартал завршила са падом БДП-а од 6,5 одсто, иако је пројектован пад био 
много већи - 15,4 одсто, изјавила је председница Владе Ана Брнабић истичући да је већ у јуну 
остварен благи раст од 0,1 одсто. Србија је, према њеним речима, у другом кварталу била друга 
најбрже растућа економија у Европи, одмах иза Литваније. 
Премијерка је изјавила да је Србија прву половину године завршила са падом БДП-а од 0,9 
одсто што је по њеним речима, фантастичан резултат у условима "највеће економске кризе коју 
свет памти". 
Представљајући макроекономске показатеље у Србији, она је рекла да су резултати "много бољи 
него што смо очекивали".  
"У изузетно тешким околностима када у двоцифреним процентима падају и најјаче економије у 
свету, ми смо у јуну имали благи раст од 0,1 одсто. То је велика ствар и зато сам данас желела да 
честитам и грађанима и свим привредницима и да их замолимо да наставимо да се боримо као 
до сада", казала је премијерка.  
Оценила је и да Србија има стабилан број запослених упркос економоској кризи изазваној 
пандемијом коронавируса, наводећи да је у односу на други квартал 2019. године, у првом 
кварталу ове године број запослених већи за 1,6 одсто. 
Она је додала да сви индикатори у првој половини године с малим падом од 0,9 процената 
говоре да ће Србија имати бољи резултат ако се овако настави.  
"Ми се надамо да нећемо падати, неће али ако будемо око нуле то је један од успеха који је 
невероватан", навела је.  
Како је рекла, настављу с напорним радом, па је већ за сутра у 11 часова заказала седницу савета 
за БДП.  
Истакла је да се наставља са најзначајнијим пројектима путне и железничке инфраструктуре.  
"Настављамо са пројектима здравствене инфраструктуре и посебно ми је драго што смо оволико 
инвестирали у претходним годинама због чега смо ову невероватну кризу дочекали спремни", 
рекла је Брнабићева.  
Такође се наставља и са пројектима енергетске инфраструктуре.  
Најавила је и да ће у септембру и октобру бити постављени камени темељци за још неколико 
"важних погона" за економију Србије. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Најзаслужније пољопривреда и грађевина 

Упитана шта је највише допринело да економски резултати буду бољи од очекиваних, она је 
навела раст индустријске производње, раст потрошње у трговинама, "одличну" пољопривредну 
годину и чињеницу да је грађевинска индсутрија забележила пад од нешто више од два одсто и 
поред процена да ће ићи и до 14 одсто.  
"Сећам се кад смо 2018. имали јако добру пољопривредну годину, бољу од десетогодишњег 
просека. И прошле године смо опет имали раст а сада имамо трећу годину у низу бољи резултат 
од десетогодишњег просека. Свака година је боља од претходне, то говори колико се наша 
пољопривреда променила и колико је данас јача", казала је Ана Брнабић. 
Најтеже у туризму и аутомобилској индустрији 

Додала је да је највећи пад забележен у секторима туризма и угоститељства као и у 
аутомобилској индустрији где је производња пала за 46,7 одсто.  
"У туризму и угоститељству највеће губитке имају Београд и Нови Сад, сви остали имају 
прилично добру сезону, нешто мало лошију него 2019. године јер су захваљујући одговорности 
наших грађана ти капацитети сада попуњени и до 80 одсто", навела је председница Владе 
Србије. 
 

 


