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Од почетка године запослило се 117.000 људи
БЕОГРАД – У првих шест месеци ове године око 117.000 лица са евиденције Националне
службе за запошљавање (НСЗ) успело је да нађе посао, и то углавном у области прерађивачке
индустрије, прераде воћа, поврћа, хране, трговини, као и секторима услуга, показали су
подаци те службе.
Охрабрује то што је приметно веће запошљавање младих старости до 30 година у односу на
претходни период и њихов проценат у укупном броју запошљавања је око 39 одсто, рекао је
Танјугу директор НСЗ Зоран Мартиновић.
Он је додао да је приметно повећано запошљавање људи са евиденције у првих шест месеци
ове године у односу на прву половину прошле године.
„Број новозапослених већи је за 17 одсто, што је заиста значајно имајући у виду да се 117.000
лица запослило у првих шест месеци 2015. године”, рекао је он и додао да је приметно да се
највећи број њих запослио у области прерађивачке индустрије, прераде воћа, поврћа, хране,
али и у сектору трговине на велико и мало, услугама.
Подаци НСЗ показују да се број незапослених на евиденцији из месеца у месец смањује и да је
у јуну на евиденцији било 746.000 незапослених и да стопа незапослености тренутно износи
19, 2 одсто.
У односу на претходни месец, број незапослених је смањен за 7.836 лица или за један одсто.
То је истовремено за 3, 5 одсто мање у односу на исти период претходне године.
„Уобичајено је да се у летњим месецима због сезонских послова број незапослених са
евиденције смањује, али то смањење забележено је и у 2014. години у односу на претходну,
али ипак у овој години имамо значајно смањење броја незапослених у односу на прошлу
годину”, рекао је Мартиновић.
Говорећи о томе шта је највише допринело смањењу незапослених он је казао да је
успостављен бољи привредни амбијент, а измењени су и одређени прописи и донете важне
мере још прошле године.
Мартиновић очекује да ће стопа незапослености и у другом кварталу бити нешто нижа у односу
на први квартал и да ће се задржати испод просека од 20 одсто, или да ће чак падати ниже.
Он је подсетио да НСЗ нуди различите мере и програме за запошљавање истичући да је
расписан јавни позив за спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и
незапослене особе са инвалидитетом у које се може укључити више од 6.000 њих.
Тај конкурс је отворен до 20. јула.
Како је казао, завршен је и јавни позив за самозапошљавање где су у току доношење одлука и
закључивање уговора са онима који ће започети сопствени бизнис.
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„За ову меру око 5.000 лица се пријавило иако Национална служба према расположивим
средствима може да укључи око 3.100 лица. Настојаћемо да укључимо и већи број лица од
предвиђених ако се у спровођењу неких других мера не пријави довољно заинтересованих”,
рекао је Мартиновић.
Интересовање за програме самозапошљавања је велико и увек је веће у односу на могућности
и планиране бројке, а има могућности да један број лица у овај програм укључимо кроз
суфинансирање локалних акционих планова, каже директор НСЗ.
Он је навео да влада велико интересовање локалних самоуправа за удруживање средстава са
Националном службом за запошљавања па ће заједнички бити финансирани програми
самозапошљавања, јавни радови и стручна пракса.
Мартиновић каже да су млади у овој години у већем проценту укључени у програме и мере
запошљавања, пре свега, програме стручне праксе и до сада је више од 2.500 лица укључено у
тај програм.
Директор НСЗ се осврнуо и на годину дана од почетка примене измењеног Закона о раду
наводећи да је он дао резултате јер је смањен проценат закључивања уговора на одређено
време, иако је нажалост, то и даље доминантан облик радног ангажовања.
„Уговор на раду на одређено време највише се закључује, али ако посматрамо податке за
првих шест месеци када се пореде подаци из овог периода прошле године, дошло је до
повећања број закључивања уговора о раду на неодређено време за око 33 одсто што може
бити смо резултат измене Закона о раду”, рекао је Мартиновић.
Танјуг
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-kraja-oktobra-cemo-znati-koja-ce-preduzeca-opstati.sr.html

До краја октобра ћемо знати која ће предузећа
опстати
До 31. октобра ћемо знати која су од 44 предузећа приватизована, а која одлазе у стечај, или
им предстоји нека друга врста затварања фирме, изјавио је министар привреде Жељко
Сертић.
Он је за јутарњи програм РТС-а, казао да „с друге стране имамо 50 медија за која су
објављени позиви за приватизацију и који су у истом поступку”.
Од предузећа у реструктурирању, 43 су она која немају више заштиту, један део ради на плану
реорганизације, други су поднели захтев за предстечајни поступак, чиме је привремено
имовина предузећа заштићена од наплате судских поверилаца.
То не може да траје предуго, али може да да простор, уколико предузеће има могућност да са
повериоцима направи договор око исплате дугова, да се дуг исплаћује кроз неки репрограм,
казао је министар.
Он је додао да ће један део предузећа неминовно отићи у стечај и да је зато обезбеђен
социјални програм.
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„Сутра ћемо почети појединачне разговоре са 17 предузећа, да видимо шта су у претходних
месец и по дана урадили. Један део може да функционише на тржишним принципима, а
пример је компанија ФАМ”, казао је он.
Сертић је подсетио да је влада донела одлуку о приватизацији ФАП-а и од понедељка тече рок
од 65 дана за завршетак тих преговора, тако да се у кратком року очекује договор и почетак
производње у Прибоју.
Ни за једно од ових предузећа неће бити продужења рокова, а очекујемо да ће у септембру
бити објављена приватизација ПКБ-а, јер се спрема приватизациона документација, казао је
Сертић.
Пословање јавних предузећа боље од очекиваног
У првом кварталу ове године резултати пословања јавних предузећа су бољи од планираних,
приходи су већи за 0,5 одсто, расходи су мањи за пет, платни фонд је мањи за девет, а број
запослених је мањи за три одсто од планираних, изјавио је министар привреде Жељко Сертић.
Он је за јутарњи програм РТС-а, казао да ћемо тачне резултате имати на крају године. „Имамо
и предузећа која су пребацила очекивања, међу којима су и она која су и раније пословала
добро, као што су Пошта Србије, ЕМС, СДПР, Скијалишта Србије”.
С друге стране пословање Електропривреде Србије је било негативно у првом кварталу, што је
последица свих дешавања од прошле године и ремонта, тако да ћемо прави солидан резултат
видети на шестомесечном нивоу, а укупни на крају године, казао је министар.
Он је рекао да због опраштања дугова, многа јавна предузећа не могу да реализују своје
пословне активности, чиме се губи државна супстанца, односно за дужи период не губе само
предузећа, већ се губи и државна имовина.
До сада нисмо имали методологију, којом бисмо проверавали шта је то што неко јавно
предузеће треба да оствари, а по први пут смо прошле године дали врло јасно упутство са 19
тачака, шта очекујемо у овој години, казао је министар.
Танјуг

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sta_vucic_hoce_od_prosvete__.55.html?news_id=305079

Posle najave premijera da će 2016. biti godina reforme obrazovanja

Šta Vučić hoće od prosvete?

* Verbić: Reforma obrazovanja je stalna * Ivić: Vučić zaboravio da je vlada u kojoj je bio
potpredsednik 2012. usvojila Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. * Turajlić: Besmislena
premijerova izjava
AUTOR: V. ANDRIĆ
Izjava predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića da će 2016. biti godina reformi u sferi
obrazovanja i zdravstva i uzdrţan stav čelnika Ministarstva prosvete, ponovo je otvorila pitanja da
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li je premijer ambiciozniji od "svog" ministra prosvete Srđana Verbića ili je Vučić sklon velikim
obećanjima bez pokrića.
Na pitanje kakve se to promene spremaju iduće godine, ministar Verbić za Danas je kratko
odgovorio da "reforma obrazovanja nije nešto što se menja tačno određenih datuma već ona traje
stalno".
- Siguran sam da je premijer mislio da u sledećoj godini bude više ulaganja u sektore obrazovanja i
nauke - tumači Verbić premijerove reči.
Ivan Ivić, jedan od naših vodećih stručnjaka za obrazovanje, ocenjuje za Danas da su Vučićeve
najave o 2016. kao godini reformi "improvizacija".
****
Nastavak sa 1. strane
- Očigledno je Vučić zaboravio da je vlada u kojoj je on bio potpredsednik, a Ivica Dačić premijer,
2012. godine usvojila Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, a ova vlada akcione planove
za realizaciju te strategije. Šta je to nego reforma? Nikakve druge reforme ne moţe biti. Naţalost,
još uvek se ništa ne radi na primeni rešenja iz Strategije - ocenjuje Ivić, napominjući da je
"Verbićeva izjava u redu", jer neke od predloţenih mera podrazumevaju i izdvajanje finansijskih
sredstava za njihovo sprovođenje, što je takođe zapisano u akcionim planovima.
I Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, smatra da je
ministar Verbić u pravu.
- Reforma obrazovanja nije jednokratan potez, poput smanjivanja penzija ili povećanja cena
struje. Reforma je proces koji zahteva jasno definisan cilj, korake koji ka njemu vode i vreme za
koje se pojedini korak moţe realizovati, kao i neophodnu finansijsku podršku za sve to. Međutim,
vaţnije od svega toga je da vlada postavi obrazovanje kao prioritet. To mora da se vidi u budţetu,
ali i u odnosu koji će vlada imati prema prosvetnim radnicima, kao i u aktivnostima koje bi celo
društvo usmerile ka razumevanju značaja reforme i neophodnosti angaţovanja svih resursa - ističe
Turajlićeva.
Naţalost, dodaje, sve što je vlada radila u poslednje tri godine, uključujući i nedopustivo
poniţavanje nastavnika tokom štrajka, "daje osnova da se premijerova besmislena izjava shvati kao
još jedan marketinški potez".
I nekoliko meseci ranije Vučić je izašao sa ambicioznom prognozom da će dualni sistem
obrazovanja u našoj zemlji početi da se primenjuje od 2016. ili 2017. godine, nakon čega je iz
Ministarstva stiglo pojašnjenje da se "na razvoju dualnog sistema već radi, tako što se u sedam
škola u Srbiji razvijaju novi trogodišnji profili i to u saradnji sa nekoliko kompanija". Slučajno ili ne,
propušteno je da se kaţe da je ovde reč o takozvanom kooperativnom obrazovanju koje ima
elemente dualnog sistema, ali da se te dve stvari nikako ne mogu izjednačavati. A još manje da se
dualni sistem moţe uvesti za tako kratak rok, jer su zemlje nemačkog govornog područja, u kojima
je taj model stručnog obrazovanja najzastupljeniji, potrošile godine da bi ga razvile.
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Iz resornog ministarstva zasad stiţu samo nezvanične informacije da će promene u stručnom
obrazovanju u narednim godinama ići u pravcu uključivanja većeg broja profila u model
kooperativnog obrazovanja, što je daleko od pravog dualnog sistema obrazovanja, kakav je poznat
u Nemačkoj i Austriji.
- I Vučićeve izjave o dualnom obrazovanju su takođe improvizacija. On ne pravi razliku između
dualnog sistema i pojačane praktične obuke u srednjim stručnim školama. Dualni sistem je po
pravilu vezan za trogodišnje zanatske škole gde se učenici školuju direktno za određene firme. To
je vrlo ograničena mogućnost i u Ministarstvu prosvete to jako dobro znaju. U Strategiji razvoja
obrazovanja i akcionim planovima je zapisano pojačavanje praktične obuke u četvorogodišnjim
srednjim stručnim, kao i u visokim strukovnim školama, jer one pate od toga da su školski, a ne
praktično orijentisane. To treba jasno razdvojiti od dualnog obrazovanja - kategoričan je Ivić.
Na izvesnu nesinhronizovanost Vučića i Verbića ili moţda drugačije viđenje nekih stvari, ukazuje još
nekoliko primera.
Reforme u školstvu su zauzele značajan deo Vučićevog ekspozea, u kome je najavljivao da će "ova
vlada reformisati obrazovni sistem". Zanimljiva je njegova izjava da je neophodno razvijati
nezavisan sistem eksterne provere koji bi kroz vrednovanje rezultata učenja bio osnova za
unapređenje školske prakse, a baš za vreme vlade u kojoj je bio potpredsednik, Srbija je ispala iz
međunarodnog istraţivanja PISA 2015 zbog neaţurnosti Verbićeva dva prethodnika.
Vučić se usprotivio i masovnom poklanjanju ocena i inflaciji vukovaca, a upravo je Verbić dao
"vetar u leđa" takvoj pojavi, promenivši uslove upisa u srednje škole, po kojima je dat veći značaj
uspehu iz osnovne škole nego na završnom ispitu.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ozbiljne_reforme_traze_ozbiljnu_socijalnu_politiku.4.html?news_id=305104

Sudbina 44 preduzeća u restrukturiranju biće poznata do 31. oktobra

Ozbiljne reforme traže ozbiljnu socijalnu politiku
AUTOR: G.V.
Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je juče da će se do 31. oktobra znati koja od 44 preduzeća su
privatizovana, a koja odlaze u stečaj ili

im predstoji neka druga vrsta zatvaranja firme i istakao da kada se uđe u ozbiljne reforme mora da
postoji i ozbiljna socijalna politika.
- Postoje preduzeća koja su nevoljna i nespremna za poslovanje
i koja su svojim ponašanjem pokušala da vrate model rada u kojem će u dogovoru s radnicima da
naprave štrajkove, pa da potom drţava uskoči i pomogne. To više neće moći - rekao je Sertić
gostujući u Dnevniku RTS.
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Kaţe da će se do 31. oktobra znati koja su od 44 preduzeća privatizovana, a koja odlaze u stečaj ili
im predstoji neka druga vrsta zatvaranja firme. Od preduzeća koja više nemaju zaštitu od
poverilaca, jedan deo je u predstečajnom postupku, a jedan je u procesu restrukturiranja. Jedan
deo će otići u stečaj i za njih je obezbeđen socijalni program, rekao je ministar privrede.
Prema njegovim rečima, sutra počinju pojedinačni razgovori sa 17 preduzeća, da se vidi šta su u
prethodnih mesec i po dana uradili. Jedan deo moţe da funkcioniše na trţišnim principima, a
primer je kompanija FAM, ističe ministar. Kaţe da je Vlada Srbije juče usvojila izveštaj o
privatizaciji FAP i sada teče rok od 65 dana za završetak pregovora, a ni za jedno preduzeće neće
biti produţenje roka, a to je jun sledeće godine.
Sertić objašnjava da nije postojala metodologija kojom bi se utvrdilo šta preduzeća treba da
ostvare i kaţe da je prvi put prošle godine izdato jedno takvo uputstvo od 19 tačaka.
Ekspert za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaţe za Danas da je najverovatniji epilog da će
najveći broj od 44 preduzeća koja pominje ministar Sertić otići u stečaj. -Jednostavno reč je o
preduzećima koja su godinama sistematski uništavana na taj način što u njima nije preduzeto bilo
šta da bi izašla na "zelenu granu". U takvoj situaciji teško je očekivati da se bilo šta promeni na
bolje u par letnjih meseci. U poslednjih 13 godina nijedna vlada nije uradila ništa na pripremi
preduzeća u restrukturiranju za privatizaciju. Zbog toga čisto sumnjam da će se značajniji broj od
ovih koje pominje ministar Sertić spasiti od stečaja - ističe naš sagovornik. On dodaje da su ta
preduzeća mogla da se spasu, odnosno uspešno privatizuju ali samo uz pripremljene planove koji bi
sačinili stručni ljudi. - Odlika dobrog političara, koji kao ministar predvodi određeni resor, naročito
ekonomski, je da se okruţi stručnim ljudima kako bi se ostvarili određeni ciljevi. To u Srbiji nisu
činile ni prethodne a ni aktuelna vlada i veliki broj stečaja sa kojima ćemo se suočiti je logičan
epilog toga - zaključuje Bušatlija.

7

