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Нерадна недеља у БиХ: Послодавци и грађани подељени, синдикалци 
сложни 
Аутор:Н1 Сарајево  
 
Увођење нерадне недеље у Црној Гори ветар у леђа дао је синдикатима у БиХ. Надају се да 
сличном решењу за запослене у трговини и услужним делатностима и синдикалци из 
федерације и ои из Републике Српске. Синдикати су сложни, али грађани и послодавци 
подељени. Стручњаци кажу, потребно је отворити дебату, у БиХ нико до сада није озбиљно 
размотрио то питање. 
Полицијске агенције, здравство, медији па чак и угоститељство своја врата не могу затворити 
недељом. 
А шта је са трговином? Питање нерадних дана неопходно је уредити - јединствени су 
синдикалци из ФБиХ и РС. 
"Оно што каже закон, ту је стање заиста прецизно да сваки радник има слободан дан. Међутим у 
току седмице заиста има случајева где посебно мали објекти који су често у фамилијарном 
власништву, имају праксу да раднице у том објекту имају један слободан дан, при том оне тај 
слободан дан раде", каже Мерсиха Бешировић, из Синдиката трговине. 
Нерадни дан недељом, у Парламенту ФБиХ иницирао је СДП. Али, ове измене Закона о раду на 
Влади ФБиХ одбијене су. 
"Није ми јасно зашто су одбили један такав предлог, јер ја сам тражио да се предложи нацрт 
закона, да се почне о томе разговарати, они нису желели ни да се почне о томе разговарати", 
наводи Ирфан Ченгић посланик у ПД ПС БиХ. 
На забрани рада недељом инсистира и Синдикат у РС. У наредном периоду траже промену става 
Савеза општина и градова, који између осталих одлучују о нерадним данима у РС. 
"Да грађани своје потребе за куповином задовоље у осталих шест дана, или да је укинемо као 
радни дан, или да је у доброј мери смањимо", каже Горан Савановић, из Синдиката РС. 
Грађани о забрани рада недељом имају различита мишљења. "Морају услужне дјелатности да 
раде. То је деликатно питање. Морају ли тржни центри да раде? Морају"; "Треба свима да се 
одморе, да ако оба родитеља раде, имају дјецу, треба мало да проведу ту недељу са дјецом, да 
изађу вани, у парк да прошетају"; "Ако ништа може часопис, књижицу прочитати, мало се 
дјетету посветити, пријатељима, пуно значи", казали су грађани. 
Различита су и законска решења у земљама ЕУ, али један од задатака свих чланица је омогућити 
квалитетну размеру приватног и пословног, због чега је питање нерадне недеље тема у бројним 
чланицама . 
"По неким подацима преко 50% хрватских радника ради прековремено. Ти подаци показују да у 
Европи Хрватска има најгори однос приватног и професионалног живота. Ми смо у сличној 
ситуацији, и у БиХ је слична ситуација. Радници су присиљени да раде и сматрам да би 
отварање једне овакве теме било јако значајно", каже Касим Татић, професор на Економском 
факултету УНСА. 
Да на рад недељом и послодавци гледају различито види се из излога бројних радни- од 
целодневног радног времена, преко нерада празника до нерадне недеље. 
Последњи у региону нерадну недељу изгласали су посланици у Парламенту Црне Горе. Но ни то 
није прошло без проблема. На инсистирање потрошача рад у делу трговина, попут пекара, 
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дозвољен је. Као реакцију на ову одлуку заговарачи нерадне недеље, на свом ФБ профилу, 
симболично су поделили рецепт за хлеб. 
 
 

Почиње исплата једнократне помоћи пензионерима од 5.000 динара 
Аутор:РТС  
 
У Србији почиње исплата једнократне помоћи пензионерима у висини од 5.000 динара. 
Кад је реч о запосленима у јавном сектору, од петка је на снази одлука о повећању њихових 
плата од осам до 15 одсто. 
Посланици Скупштине Србије усвојили су 7. октобра ребаланс буџета за 2019. годину којим је 
предвиђено да се вишак у буџету од 46,6 милијарди динара искористи за повећање плата у 
јавном сектору од осам до 15 одсто, од 1. новембра, за једнократну помоћ пензионерима од по 
5.000 динара, за помоћ грађанима који су задужени у швајцарским францима, као и за 
капиталне инвестиције. 
 

 
 

 
 

БУЏЕТ СРБИЈЕ У ПЛУСУ Суфицит на крају септембра 50 милијарди 
динара 
Извор:Танјуг 
 
Суфицит буџета Републике Србије износио је на крају септембра 2019. године 49,9 милијарди 
динара. Приходи су наплаћени у износу од 929,2 милијарде динара, док су расходи извршени у 
износу од 879,3 милијардио, објављено је на званичној интернет страници Министарства 
финансија. 
Само у септембру остварен је суфицит буџета од 3,2 милијарде динара. 
У наведеном месецу је наплаћена 101 милијарда динара прихода, од чега се на пореске приходе 
односи 85,7 милијарди. Уобичајено, највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у 
износу од 43,1 милијарда динара и акциза у износу од 25,6 милијарди.  
Непорески приходи наплаћени су у износу од 14,5 милијарди динара. Прилив донација износио 
је 0,8 милијарди динара. 
Расходи су извршени у износу од 97,7 милијарди динара, при чему су расходи за запослене, у 
септембру, износили 23,2 милијарде, а трансфери фондовима ПИО, РФЗО, НСЗ и СОВО 15,8 
милијарди динара. 
На нивоу опште државе, у периоду јануар - септембар, забележен је фискални суфицит у износу 
од 35,1 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 131,9 милијарди. 
Према годишњем плану извршења буџета опште државе, за овај период планиран је фискални 
дефицит у износу од 7,5 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за 42,6 
милијарди динара, наводи се. 
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Да ли нас 2020. године чека НОВА СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА и 
шта би то могло да ЗНАЧИ ЗА СРБИЈУ 
Аутор:М. Андрејић 
 
Актуелно успоравање европске и светске привреде пре би могло да доведе до рецесије и 
економских удара на појединачне земље, него до нове глобалне кризе попут оне хипотекарне из 
2008. која је значајно оштетила готово сваки финансијски систем у свету. 
Ипак, последице тренутних негативних кретања у привредама широм света никако не треба 
потцењивати, тим пре што су узроци, показало се, непредвидиве политичке одлуке у односима 
великих политичких и економских сила. 
Нуријел Рубини, економиста који је међу првима најавио велику економску кризу 2008. године, 
ускоро долази у Београд, а његова главна тема управо ће бити геополитички ризици и 
могућност појаве нове глобалне кризе коју овај финансијски стручњак најављује за 2020, 
наводећи да прво треба очекивати америчку, а потом и глобалну рецесију. Аргументи су 
амерички трговински ратови с Кином и другим земљама, али и ограничавање миграција, 
страних улагања и трансфера технологије. 
"Успоравање и рецесија" 

Владимир Глигоров, економиста који је годинама сарадник Бечког Института за економске 
науке није песимиста у смислу да свету прети нова криза, али не спори ни да треба очекивати 
даље успоравање раста и вероватно рецесију. 
"Могуће је да је оцена ризичности нешто повишена услед тога што је релативно скоро била 
озбиљна финансијска криза. Но, вероватно највише забрињава то што је успоравање раста 
привредних активности или чак њихов пад последица политичких одлука, пре свега америчке 
трговинске политике", упозорава у разговору за "Блиц Бизнис" Владимир Глигоров. 
Он додаје да сада све зависи од тога како ће се разрешити политички спорови унутар земаља и 
регионалних организација, као што је ЕУ, али и унутар земаља, рецимо у САД. 
"Но, како сада ствари стоје, криза није нарочито вероватна", оцењује Глигоров, уз напомену да, 
уколико би дошло до потребног споразума рецимо између Америке и Кине, као што се 
најављује, ствари би могле да се стабилизују и привредни опоравак би могао да се настави. 
"Ризици и по Србију" 

Милан Р. Ковачевић, консултант за страна улагања, каже за “Блиц Бизнис" да ризици свакако 
постоје, како по ЕУ тако и по Србију.  
"Што се тиче шире слике, светска привреда већ неко време успорава, а посебно значајно за 
Србију могло би бити успоравање привредног раста у Европској унији, где ми пласирамо 60 
одсто извоза. То би могло додатно да погорша наш спољнотрговински биланс, односно однос 
увоза и извоза, па самим тим да изазове и додатне проблеме, чиме бисмо били у опасности да 
настане криза слична оној 2008. године”, објашњава Ковачевић. 
Он додаје да би мањак извоза могао да значи да стране инвестиције у Србији неће бити довољне 
да покрију разлику, већ ћемо морати да се задужујемо, а то изазива читав низ других последица. 
Главни проблем Немачка 

С друге стране, економиста Горан Николић мисли да избијање глобалне кризе није реално, 
иако, како наводи, имамо успоравање привреде у Еврозони, највеће успоравање немачке 
привреде још од 2009. године, а и процена ММФ-а за наредну годину је нешто нижа. Разлог за 
оптимизам, је како каже, велика спремност да се користе агресивни фискални и монетарни 
стимуланси. 
"У најгорем сценарију очекујем да током 2020. године Еврозона буде у рецесији један или 
највише два квартала, а много реалније је да имамо успоравање привреде", оцењује Николић у 
разговору за "Блиц Бизнис". 

https://www.blic.rs/recesija
https://www.blic.rs/ekonomska-kriza
https://www.blic.rs/biznis
https://www.blic.rs/biznis
https://www.blic.rs/biznis


5 

 

Он наводи да је главни проблем за Србију успоравање тражње из Немачке и других земаља са 
којима највише тргујемо. 
"То ће нам донети мањи извоз, а наш дефицит платног биланса је у последње три године већ 
порастао са једне на три милијарде евра. Други фактор који нас погађа је прилив страних 
директних инвестиција, јер успоравање привреде смањиће страна улагања, а то је област где смо 
ми имали позитиван резултат последњих година”, закључује наш саговорник. 
Како је почела криза 2008. 

Светска економска криза, коју су неки од милоште скраћено прозвали "СЕКА", погодила је пре 
11 година финансијске системе широм света. Окидач за потпуни финансијски крах бројних 
банака, компанија, па и читавих држава, био је банкрот једног од највећих инвестиционих 
фондова на свету "Лиман брадерса” (Лехман бротхерс). 
Пошто нису успеле да пронађу купца за посрнулог финансијског дива, чији је портфељ био 
тешко оптерећен ризичним потраживањима повезаним са другоразредним хипотекарним 
кредитима, америчке власти ускратиле су му помоћ и допустиле да пропадне. 
У понедељак, 15. септембра 2008. године, у рано јутро по локалном времену, "Лиман Брадерс" 
запрепастио је свет и својих 25.000 запослених подневши захтев за стечајем са теретом дугова 
од чак 600 милијарди америчких долара. Био је то највећи стечај у америчкој историји. 
Берзански индекс Дау Џонс пао је невероватних 500 бодова, највише од терористичких напада 
11. септембра 2001. Шокирани брокери који су напуштали Волстрит носећи кутије са својим 
стварима постали су симбол кризе. 
 

 


