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Вулин: Војска ће помоћи Крушику куповином муниције за милијарду 
динара 
Аутор:ФоНет  
 
Министар одбране Александар Вулин рекао је за ТВ Пинк да ће Војска Србије помоћи фабрици 
наменске индустрије Крушик тако што ће за милијарду динара купити муницију која јој је 
потребна. Новац за ову намену наћи ће се захваљујући председнику Александру Вучићу, рекао 
је Вулин. 
Министар одбране Александар Вулин рекао је да сва помоћ која ће доћи и која је "Крушику" 
неопходна да сачува својих 3.000 радних места и способност своје производње стиже 
искључиво захваљујући Александру Вучићу. 
Поред несалагања у Влади поводом Крушика, Вулин је истакао да је председник Србије 
Александар Вучић сазвао сва ресорна министрарства и рекао да "Крушик мора да ради боље и 
помоћи ћемо му да ради боље". 
Он је истакао да ће Војска од Крушика купити муницију у вредности од милијаду динара. "То је 
милијарда динара коју ми немамо у буџету, него ћемо је добити из слободних средстава", рекао 
је Вулин, додајући да "председник Вучић тај новац тражи и од Владе и од Министарства 
финансија да се да на располагање Војсци Србије да купи неопходну муницију". 
Вучић је у понедељак обишао Крушик, где је обраћајући се радницима највио десетине 
милиона евра инвестиција у ту фабрику јер не жели, како је рекао, да та компанија пропадне. 
"Држава ће уложити велики новац да бисте ви могли да опстанете, али тај новац мора бити 
одговорно трошен", поручио је он најављујући да Војска Србиије уплатити 10 милиона евра 
Крушику за нови уговор, а држава платити дуговања добављачима. 
Председник је додао да радници неће имати проблем ни с платама, ни са послом. 
 
 

Љајић: Привреда ће претрпети већу штету ако потраје епидемија 
коронавируса 
Аутор:Бета  
 
Хотелијерство, али и други делови привреде Србије претрпеће већу штету ако потраје 
епидемија корона вируса, рекао је министар трговине, туризма и телекомуникација Расим 
Љајић. 
Он је за ТВ Прва казао да је у фебруару и марту Србију посетило знатно мање туриста због 
отказивања аранжмана, поготово туриста из Кине. 
"Светска туристичка организација је имала процену раста туризма у свету ове године од три до 
четири одсто, а сада су процене да ће пад бити од један до четири одсто", истакао је Љајић. 
Коментаришучи информације да су продавнице на северу Косова преплављене робом из 
Албаније, Љајић је рекао да то није тачно. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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"У велетрговинама нема албанске робе, а у појединим продавницама има шећера и јаја из 
Албаније", рекао је Љајић и додао да би било "нормално" да се не прича о "националности" 
робе већ о слободном протоку не само робе већ и људи и капитала. 
Он је истакао да ће српским фирмама бити тешко да се врате на тржиште Косова чак и да таксе 
које је увела власт у Приштини пре годину и по буду потпуно укинуте. 
"Тај простор је сада попуњен робом из околних земаља и то од 30 до 60 одсто, и биће веома 
тешко да се вратимо на онај ниво трговине који је постојао раније", рекао је Љајић. 
Додао је да ће за Србију бити проблем и ако таксе буду укинуте, а остану друге баријере, као 
што би била обавеза да се обележава да се роба испоручује у Републику Косово. 
"Треба да се вратимо преговорима Београда и Приштине о свим нерешеним питањима", рекао 
је Љајић. 
 
 

Михајловић: Много треба да се ради да се побољша пласман на Дуинг 
бизнис листи 
Аутор:Бета  
 
Још много треба да се ради на побољшању пласмана Србије на листи "Дуинг бизнис" Светске 
банке о условима пословања, оценила је министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић. 
О томе је разговарала с државним секретаром у Министарству привреде Србије Драганом 
Стевановићем. 
Рекла је да се Србија на тој листи "такмичи с најбољим земљама света", како је оценила 
"превасходно захваљујући реформи у грађевинским дозволама, о чему је Србија на деветом 
месту". 
"Ако смо могли успешно да спроведемо реформу грађевинских дозвола, где смо 2014. били на 
186. месту, нема разлога да то не учинимо и у другим областима, као што су отпочињање посла, 
упис права својине или решавање стечаја", рекла је министарка. 
Разговарали су и о томе које прописе је непходно изменити и ускладити тако да се препоруке 
Светске банке испуне, а процедура упрости при отпочињању посла и регистрацији привредних 
друштава, пише у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  
Михајловић је рекла да су планиране мере део новог Акционог плана за унапређење пласмана 
Србије на листи "Дуинг бизнис" који садржи "јасно дефинисане обавезе и задатке свих 
надлежних институција".  
Министарство привреде је, како је саопштено, спремно да предузме све неопходне кораке 
утврђене Програмом за унапређење пласмана Србије на листи Светске банке. 
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Фирме припремају бекап планове за корону, ради се и од куће 
Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: Пословни свет у Србији припрема се за евенетулно масовније ширење корона 
вируса, што подразумева израду бекап планова за појаву вируса у колективу, рад запослених од 
куће и тестирање функционисања у кризној ситуацији. 
Према информацијама Танјуга, поједине велике ИТ компаније већ су послале запослене да 
раде од куће. 
Компаније у ИКТ сектору у Србији већ су направиле планове како функционисати у условима 
коронавируса у држави, рекао је у изјави за Тањуг директор Извршне канцеларије 
Иницијативе Дигитална Србија Небојша Ђурђевић. 
Како је објаснио већ током ове недеље компаније ће извршити пробе тако што ће запослени 
један радити од кућа како би се тестирао квалитет неопходних веза за ту врсту рада. 
Ове компаније још раније су суспендовале службена путовања у иностранство због глобалне 
ситуације око коронавируса. 
Портпарол Инфостуда Петар Стакић каже да већина од 200 запослених, од чега је 180 у 
Суботици, а 20 у Београду, већ ради од куће, по препоруци компаније. 
Препоручено је да немају сатанке, да не путују и ако путују да буду у самоизолацији, као и да 
носе заштитне маске, а компанија је направила и своје упуство за понашање запослених. 
Банкарски сектор је припремљен за кризне ситуације у вези са корона вирусом, рекао је 
генерални секретар Удружења банака Србије Владимир Васић. 
Каже да су Европска централна банка и Европска банкарска федерација већ послали препоруку 
банкама да тестирају своје бекап планове које, иначе, имају све банке. 
То је нешто што је саставни део процеса у банкарском сектору, не само у овом случају, већ и у 
другим сличним ситуацијама, рекао је Васић додајући да је тако било и пре неколико година 
током епидемије грипа и у другим сличним ситуацијама. 
Тако да су банке увек спремне за ризичне ситуације, нагласио је Васић. 
„Без обзира да ли је у питању вирус или не, свака банка има свој ритам, пошто највећи број је 
део већих групација. У свакој банци постоји комитет који се бави проценом ризика и који прати 
порепоруке релевантних државних органа, пре свега, Министарства здравља у случају корона 
вируса". 
Како каже, постоји више могућности функционисања банака у тим ситуацијама: рад у банкама, 
рада од куће, више могућности допремања новца, смањивање неких активности... 
Како фирме да се боре с новим корона вирусом 
Појава новог корона вируса у Србији покренула је и питање како да се понашају компаније 
уколико се деси да у "својим редовима" имају зараженог пацијента. 
Епидемиолог Дарија Кисић Тепавчевић из Института за јавно здравље Србије "Др Милан 
Јовановић Батут" каже да уколико запослени на радном месту добије симптоме респираторне 
инфекције, а био је у подручју где има заражених новим корона вирусом, потребно је да га 
одмах изолују у посебну просторију и да позову надлежну епидемиолошку службу. 
Све особе које имају респираторне инфекције, а биле су у земљи интензивне трансмисије 
вируса, не треба да иду код лекара саме. Потребно је да се обавести надлежна епидемиолошка 
служба која ће упутити превозно средство и такав пацијент ће бити збринут у надлежној 
здравственој установи, каже Кисић Тепавчевић. 
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Уколико се деси да међу запосленима има заражених, утврђује се с ким је све та особа била у 
контакту. Они који су са пацијентом били на раздаљини од једног метра стављају се под 
здравствени надзор од 14 дана. 
Обавља се дезинфекција простора у коме је боравила заражена особа и компанија наставља 
даље са радом, појаснила је она. 
Како каже, све фирме треба да спроводе опште мере превенције, да се што чешће проветравају 
просторије, избегавају социјални контакти на удаљености од једаног метра, да се избегавају 
љубљења, чак и руковања, одржава хигијена руку. 
Подсећа да се нови корона вирус преноси капљичним путем, али и да се зараза може пренети 
контаминираним рукама и предметима. 
Подсећа да је у сезони пандемијског свињског грипа 2009/10 у Србији на болничком лечењу 
била 6.021 особа, а да је умрло 137 људи и да је смртност тада била 2,3 одсто. 
То је најбољи показатељ шта се дешава када нови вирус дође у популацију и какво је 
оболевање. Свињски грип је доминантан сој и ове сезоне, али се налази у саставу вакцине и 
зато нема масовног оболевања, закључила је она. 
Васић је уверен да су банке у Србији добро припремљене и да би превазишле евентуално 
ширење корона вируса. 
Напомиње,такође, да су банке имале већ слично искусто када се појавио САРС и да и сада имају 
одговоре на такве изазове. 
Када је реч о манифестацијама, на Београдском сајму кажу да приводе крају организацију свих 
пролећних манифестација које ће се по Календару приредби за 2020. годину одржати у 
најављеним терминима. 
На основу информација да се одржавање планираних сајмова, привредних, забавних и 
спортских манифестација масовног карактера у региону за сада не доводи у питање, 
обавештавамо учеснике и посетиоце да припреме за одржавање наших приредби теку према 
плану, речено је Танјугу у прес служби Београдског сајма. 
Београдски сајам наводи да у сарадњи са надлежним институцијама прати развој ситуације и 
процене ризика од ширења корона вируса. 
У случају потребе, а на основу процењене потенцијалне опасности по актере манифестација и 
одлуке надлежних државних органа, спровешће се додатне мере заштите у сарадњи са 
одговорним и квалификованим установама, кажу на сајму. 
Иначе, Влада Србије је донела данас хитне мере којима ће страним држављанима из подручја 
са интензивном трансмисијом корона вируса, односно из Италије, појединих провинција Кине, 
из Јужне Кореје, Ирана и делова Швајцарске, привремено бити забрањен улазак у нашу земљу. 
Уведена је и препорука за стриктно поштовање забране путовања запослених у систему 
здравствене и социјалне заштите у Републици Србији у земље са интензивном трансмисијом 
Ковид-19 (корона) као и жаристима епидемије, саопштила је Влада Србије. 
У Србији су до сада званично регистрована четири оболела од коронавируса. 
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Жене при ЗАПОШЉАВАЊУ и даље у НЕПОВОЉНИЈЕМ положају од 

мушкараца: За исти посао плаћене 16 одсто мање  
Аутор:Е. Б. ТАЛИЈАН 

 

Припаднице лепшег пола у нашој држави још су у знатно неповољнијем положају од 
мушкараца при запошљавању 
ЖЕНЕ у Србији су и до 16 одсто мање плаћене за исте послове од мушкараца, а чак 40 одсто 
њих је ван тржишта рада. Према подацима Републичког завода за статистику, стопа 
запослености припадница слабијег пола је 38,1 одсто и 14,7 процентних поена је нижа у односу 
на 52,8 одсто код мушкараца. Мера забране запошљавања у јавном сектору имала је знатно 
већи негативан утицај на жене, него на мушкарце, показују истраживања. Равноправност на 
тржишту рада и запосленост радно способних жена није само питање људских права, већ 
кључни фактор привредног развоја. И ове године, као и претходних, високи државни 
функционери поручују да ће се посебно фокусирати на решавање тог проблема. До сада су 
помаци били слаби, мада постоје бројни програми намењени подстицању женског 
предузетништва. 
На једном таквом пројекту сарађиваће Привредна комора Србије и компанија "Кока-кола" које 
су јуче потписале Споразум о сарадњи у оквиру новог програма подршке женама, који је 
намењен њиховом економском оснаживању. Истакнутно је да су оне 16 одсто мање плаћене за 
исте послове од мушкараца. 
Директорка Сектора предузетништва ПКС Бранислава Симанић истакла је један од приоритета 
Владе Србије унапређење предузетништва, посебно женског, који је "снажан ресурс новог 
запошљавања". 
- У ПКС је формирана Секција за женско предузетништво, која има за циљ економско 
оснаживање свих жена - казала је Симанићева. - У плану је организовање читавог низа 
радионица и едукација како би се њихово пословање дигитализовало и бизниси постали 
конкурентни и одрживи. 
Додала је да је ПКС заједно са Владом радила на програму подршке женама из Сигурне куће, 
како би имале шансу да након изласка започну самосталан живот. 
Већи терет реформе јавне управе у нашој земљи поднеле су жене, показује "Истраживање о 
утицају мера штедње на положај жена у Србији", које су спровели Фондација за развој 
економске науке, УН Wомен и Амбасада Канаде. Мере уведене од 2015. године, а које 
подразумевају смањење плата и забрану запошљавања у јавном сектору имале су знатно више 
негативног утицаја на припаднице слабијег пола. Разлог је што су доследно примењене у 
секторима образовања, здравствене и социјалне заштите, као и у јавној управи где већину 
запослених чине жене, али не и у јавним предузећима где је запослено скоро 70 одсто 
мушкараца. 
У анализи положаја жена на тржишту рада коју је урадило удружење "Жене на прекретници" 
наводи се да су младе запослене жене додатно угрожене када оснивају породицу и постају 
мајке. Оцењено је да су жене на крају каријере прве на удару отпуштања у случају технолошког 
вишка или реструктурирања. Њих 260.000 у добу од 45. до 64. године није остварило право на 
пензију, а 14,6 одсто је одустало од тражења посла због безуспешних покушаја да се запосле.  
СТАТИСТИКА ЕУ 
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ИСТРАЖИВАЊЕ европске агенције за статистику "Евростат", показује да је стопа запослености 
жена у ЕУ 67 одсто и да је за 12 процентних поена нижа него код мушкараца. Међу чланицама 
ЕУ, Шведска има највише запослених припадница слабијег пола, што је 80 одсто, док је 
Италија на 53, а Грчка на 49 процента. 
 

 

 

 
 

НОВА ФАБРИКА У СРБИЈИ Посао за 130 радника, инвестиција осам 
милиона евра 
Аутор:Т.К. 
 
Швајцарска компанија Регент, која се бави производњом електричне расвете покреће у априлу 
производњу у Свилајнцу. 
Компанија Регент изнајмила је објекат од преко 1.000 квадрата, где ће започети производњу, 
док се паралелно са тим за ову компанију гради фабрика која ће у првој фази обухватити око 
6.000 квадрата и у другој фази још 6.000 квадрата, саопштили су из општинске управе, 
преноси портал еКапија. 
Укупна вредност инвестиције је око осам милиона евра. 
Нови инвеститор запошљаваће у Свилајнцу 130 радника, а уговор о покретању производње, 
потписао је председник општине Свилајнац Предраг Милановић у Базелу. 
"Процес одлучивања је био дуг и детаљан, одлучили смо се за Србију. Разматрали смо више 
опција међу којима су Чачак и још неки градови на југу Србије, али на крају имали смо велику 
подршку општине Свилајнац и зато смо се одлучили да нашу фабрику градимо баш тамо", 
изјавио је Јорг Стајмер, оперативни директор Регент компаније. 
"Радујемо се развоју наше нове фабрике у Свилајнцу. Оно што нам је потребно је високо 
квалификована радна снага и зато смо се одлучили да будемо део система дуалног образовања 
са којим имамо одличног искуства и у Швајцарској", рекао је генерални директор Регента 
Кристоф Плацер. 
 

 

https://www.ekapija.com/news/2815243/svajcarska-kompanija-regent-pokrece-proizvodnju-u-svilajncu-vrednost-investicije-8-mil-eur

