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Prvomajski proglas Saveza slobodnih sindikata Srbije 
Piše: Beta 

 
 
SSSS upozorio neodgovorne poslodavce da ne krše radnička prava 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) poručio je danas u Prvomajskom proglasu da neodgovorni 
poslodavci neće moći da profitiraju od trenutne sitacije prouzrokovane pandemijom korona virusa, 
niti da krše radnička prava. 
     
„Pozivamo ih da ne smanjuju plate, da ne otpuštaju radnike, da vode računa o radnom vremenu i o 
bezbednosti na radnim mestima“, navedeno je u proglasu povodom Međunarodnog dana rada, 1. 
maja. 
Iz SSSS su upozorili da će u protivnom, u sindikatima, „imati ljutog protivnika i istinskog borca za 
radnog čoveka, kojeg ćemo na sve načine zaštititi“. 
SSSS je pozvao radnike i da ostanu jedinstveni i solidarni u nastojanjima da se ostvare bolji svet rada, 
viši standard radnika i veća socijalna ulaganja, kao i nastojanjima da se privreda, pogođena 
pandemijom korona virusa, oporavi. 
Ukazano je da je ova kriza još jednom pokazala vrednost svih radnika za funkcionisanje društva i 
svakodnevni život. 
„Osim zdravstvenih radnika, koji se nadljudskim naporima bore na prvoj liniji odbrane od virusa, i 
trgovci, komunalci, apotekari, pekari, građevinari i mnogi drugi, koji su retko u fokusu javnosti, 
potvrđuju da se bez njihovog rada ne može odvijati normalan život. Pri tom, ne smemo zaboraviti ni 
sve one koji zbog epidemioloških mera uopšte ne mogu da rade, iako je i njihov doprinos našem 
životu značajan“, navedeno je u saopštenju. 
U SSSS smatraju da nije dovoljno da im se zahvaljuje samo aplauzom, „već su njima i svim ostalim 
zaposlenima potrebne veće plate, bolji uslovi rada, uključujući i bolju zaštitu zdravlja i sigurnost na 
radu“. 
„Ova kriza može biti prekretnica i putokaz vlastima i poslodavcima da ulažu u radnog čoveka, koji 
jedini stvara materijalnu vrednost i od čijeg rada zavisi svaki profit preduzeća i budžet zemlje. Zato za 
Međunarodni praznik rada šaljemo jasnu poruku da neodgovorni poslodavci neće moći da profitiraju 
od sadašnje situacije, niti da krše radnička prava“, istaknuli su iz SSSS-a i dodali da socijalno 
pravedno društvo mora biti i jeste njihov cilj. 
Svim radnicima i njihovim porodicama SSSS je čestitao Međunarodni dan rada. 
 
 
Iako epidemija tek sada počinje da ostavlja prave ekonomske posledice 

U martu nestalo 11.000 radnih mesta 
Piše: M. N. Stevanović 

 
U prvom kvartalu ove godine broj zaposlenih u Srbiji iznosio je 2.186.834, što je pad od 15.801 
radnika u odnosu na prosek četvrtog tromesečja prošle godine, objavio je Republički zavod za 
statistiku. 
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Međutim, kada se uporede podaci iz decembra prošle i marta ove godine, pad je još drastičniji i iznosi 
32.176 ljudi manje koji danas imaju posao. Najveće smanjenje dogodilo se u januaru, jer je tada u 
odnosu na decembar bilo uposleno za 17.532 radnika manje. 
Slično je bilo i godinu dana ranije, kada je u januaru bez posla ostalo skoro 25.000 ljudi. Međutim, za 
razliku od prošle godine kada se kriva vratila već tokom februara i marta, ove godine je ona nastavila 
opadajući trend. 
Tako je u februaru u odnosu na januar bilo 3.497 manje zaposlenih a u martu već, u odnosu na 
prethodni mesec, čak 11.147 radnika manje. To je prvi mart bar pet godina unazad u kome je 
zabeležen pad zaposlenosti, a pravi udar zbog zatvaranja ekonomije usled epidemije očekuje se tek u 
aprilu. 
– Kada se posmatra pad broja zaposlenih u januaru ove u odnosu na decembar prethodne godine, to 
je verovatno sezonski efekat. U tom delu godine smanjuju se poslovi, posebno u poljoprivredi, 
građevinarstvu, pa ta sezonska kretanja treba isključiti kada se posmatraju trendovi. Verujem da se ni 
sada uticaj krize još nije ispoljio do kraja marta, epidemija je započela sredinom meseca i do kraja tog 
perioda mali je broj ljudi izgubilo posao. Postoji pravilnost da rast nezaposlenosti kasni za padom 
privredne aktivnosti. Prvo padne privredna aktivnost, a tek potom i zaposlenost i obrnuto, privreda 
počne da se „podiže“ ali se zapsolenost i dalje smanjuje. To je proces koji duže traje pa i kada se kriza 
okonča, treba računati da se to bar narednih godinu dana neće odraziti na stopu zaposlenosti – kaže 
za Danas Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. 
Kako dodaje, privrednici su do sada verovatno i izbegavali da dele otkaze, ali već za mesec, dva videće 
da mnogi poslovi ne mogu da se obavljaju, ili bar ne u meri u kojoj su ranije, tako da će do smanjenja 
broja radnika doći malo kasnije ali će period povratka trajati znatno duže. 
Inače, prema podacima RZS, najveći pad zabeležen je u sektoru preduzetnika, čak više od 10.000 u 
proseku dok je upola manje ljudi bez posla ostalo u firmama. Zanimljiva je i statistika po 
delatnostima, pa je tako prema kvartalnim podacima administracija smanjena za više od 6.000 
službenika, zdravstvo i socijalna zaštita za oko 5.000, stručne i naučne delatnosti za više od 4.000 
koliko i trgovina na veliko. Primetniji rast zaposlenih imalo je rudarstvo, više od 2.000, dok je u 
ostalim oblastima broj radnika uvećan za manje od hiljadu. 
 

Iz Niša odlazi još jedan kooperant Benetona, 170 radnika ostaje bez posla 
 
Piše: Z. Miladinović 

 
Kompanija Tesil industrija grupa, koja je kooperant Benetona, odnosno Olimpias grupe kao dela 
Benetona, otpustiće 170 radnika, uglavnom žena, nakon što je ušla u likvidaciju zbog posledica 
epidemije korona virusa i vanrednog stanja, saopštili su poslovodstvo i radnici te kompanije. 
 
U obrazloženju za pokretanje likvidacije, koje je potpisao dosadašnji direktor Tesial industria grupe 
Nikola Barko, navodi se da „ne postoji finansijska i poslovna opravdanost za dalje obavljanje 
delatnosti“. 
– Usled poremećaja i višemesečne krize na tržištu tekstilnih proizvoda, što je izazvalo i drastičan pad 
potražnje za našim uslugama, projekcije budućeg poslovanja društva su izuzetno negativne, na šta je 
dodatno (presudno) uticalo proglašenje vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog širenja 
zarazne bolesti Covid 19, kao i sve donete prateće mere, uključujući posebno poslednje mere o 
ograničenju broja radnika u smenama- navodi se u obrazloženju. 
Šef odborničke grupe DS u Skupštini grada Miodrag Stanković pozvao je danas nadležne u gradu i 
državi da “hitno preduzmu odgovarajuće mere i spreče masovna otpuštanja koja slede nakon ukidanja 
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vanrednog stanja, a pre svega da se obezbede sredstva koja će pomoći firmama da opstanu i zadrže 
svoje zaposlene”. 
– Šta je sa „ekonomskim merama“ Vlade Srbije, koje su najavljene kao „najbolje u Evropi“? Da li su 
obezbeđena sredstva za realizaciju tih mera, ili država zarobljena od strane SNS brine samo kako da 
za 100 evra obezbedi glasove da bi ostali na vlasti? Zar je bitnije da se obezbede sredsta za kupovinu 
glasova nego da se obezbedi opstanak firmi koje zapošljavaju veliki broj ljudi?- naveo je Stanković u 
saopštenju. 
Prema nezvaničnim informacijama, još dva kooperanta Benetona (Olimpias grupe) navodno se 
spremaju da napuste Niš. Do sada je već otišao kooperant Benetona (Olimpias grupe) “Nora Serbia”. 
Italijanski Benton je, inače, kupio imovinu tekstilne industrije Niteks 2011. godine, a 2016. godine je 
neposredno poslovanje u toj fabrici prepustio Olimpias grupi, koja je njegov deo. 
Zbog manjeg priliva u budžetu zaposlenima u javnom sektoru neće biti umanjene plate, ali u 
privatnom slede ili otkazi ili tanji koverti 
 
 

Uprkos „švajcarskoj formuli“ penzije bezbedne 
Piše: M. N. Stevanović 

 
Krajem februara predsednik Aleksandar Vučić najavio je rast plata u javnom sektoru, neposredno pre 
toga penzioneri su uz januarski ček primili povećanje od 5,4 odsto uz najavu da bi i švajcarska formula 
mogla da se koriguje kako bi prinadležnosti najstarijih mogle brže da se uvećavaju. 
     
 
Ministar finansija Siniša Mali početkom marta obećao je da će i svaki rast BDP iznad prošlogodišnjeg 
da se odrazi i na penzije. 
Dve nedelje kasnije uvedeno je vanredno stanje, obećanja su pala u vodu, a i zaposleni i penzioneri 
počeli su da se pitaju da li će i koliko zbog epidemije imati tanje novčanike. 
Dilema je brzo razrešena kada je reč o javnom sektoru, rečeno je da umanjenja plata neće biti, a da će 
čak zdravstveni radnici dobiti povećanje. 
Šta će se, osim nesumnjivog pada aktivnosti, dešavati u privatnom sektoru, ekonomisti za sada ne 
mogu da procene jer se ne zna koliko će kriza da traje i koliko će duboko da pogodi svetsko tržište, 
posebno zemlje gde izvozimo i odakle nam dolaze investitori. 
Malo više izvesnosti postoji kada je reč o penzijama, jer većina sagovornika Danasa smatra da će one 
ostati na sadašnjem nivou. 
– Ukoliko se striktno primeni švajcarska formula, koja u jednakom odnosu primanja najstarijih 
koriguje za procenat rasta inflacije i prosek rasta zarada, moglo bi da dođe do umanjenja. Međutim, 
malo je verovatno da će se to desiti čak i ako odnos bude nepovoljan, pre svega ako ga povuče nadole 
pad zarada u privatnom sektoru, jer niti je takva mera sada u planu niti je to imperativ. Uslov za takav 
potez bilo bi trajno loše stanje u budžetu. Sada nije taj trenutak, iako će deficit biti visok, očekuje se da 
će već naredne godine stanje da se popravlja – kaže Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta i 
urednik časopisa  Makroekonomske analize i trendovi. 
On je oprezan i u prognozi da li će, zbog popunjavanja „rupe“ u ovogodišnjem budžetu, Vlada da 
posegne za povećanjem poreza, akciza ili drugih parafiskalnih nameta. 
– Sada je rano za takve prognoze, prvo treba da se vidi kako će ova godina da se završi pa eventualno 
sledeće da se nešto koriguje ako treba. Ove godine ne očekujem u tom segmentu promene – 
objašnjava Vučković. 
I Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da bi prvo trebalo sačekati da se 
vidi koliko će ovo stanje potrajati, kakva će biti privredna aktivnost i da li će tokom drugog kvartala 
moći da se sanira šteta a u trećem krene u oporavak. 
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– U tom slučaju ne bi bilo drastičnog smanjenja prosečnih zarada. Ali, ako se kriza produži i bude 
duboka i kod nas i u inostranstvu, onda bi naša privredna aktivnost rasla sporiji nego što očekujemo i 
to bi se negativno odrazilo i na kretanje zaposlenosti i na zarade. Kada je o penzijama reč, bilo bi 
potrebno da se dogodi baš duboka recesija i da zarade nominalno odu daleko u minus. S druge strane 
indeksacija je vezana polovinom za zarade a polovinom za rast inflacije, tako da bi tek u nekom vrlo 
negativnom scenariju to uticalo na rezultat koji daje švajcarska formula. Čak i ako bi privredna 
aktivnost pala na minus tri odsto, realan pad zarada bio bi nešto manji od toga i ako inflacija pri tom 
bude iznad nule, to bi se iznivelisalo – ističe Ranđelović i dodaje da u ovom trenutku nemamo 
podatke koji bi sugerisali da to pitanje treba otvoriti. 
Kaže i da ukoliko se kriza većim delom okonča u ovoj godini, može da se u narednoj očekuje rast 
poreskih prihoda. 
Za Dragovana Milićevića, ekonomsko-finansijskog konsultanta, neizvesno je koliko privatnici mogu 
da izdvoje za zarade zaposlenih jer to zavisi od realizacije i od pozicije firme u okviru ovog velikog 
pada aktivnosti. 
– Ako neko ne radi dva do tri meseca, ne može da se vrati na tržište preko noći. Država jeste rekla da 
će pomoći nekim minimalcem i odlaganjem obaveza, ali to neće posebno olakšati muku privatnih 
kompanija jer je njihov budžet za plate direktno vezan za ostvarene prihode. Ili će da zadrže plate a 
otpuste radnike što se može očekivati ako kompanije u ovom periodu izgube tržište ili ako „ostaju u 
priči“, privremeno mogu da smanje plate a zadrže sve radnike. To će sigurno da utiče na republički 
prosek zarada, bez obzira na to što u javnom sektoru neće biti smanjenja – kaže Milićević i dodaje da 
je potrebno bar šest meseci kako bi se ponovo zavrteo ciklus. 
Međutim, ni on ne smatra da će se to uticati na smanjenje penzija. 
– Vučić neće smeti to da radi. Pogotovu ne sada, bilo bi to političko samoubistvo. Pre će se zadužiti još 
milijardu, jer se već jednom ogrešio o njih, a sada ih je i „pozatvarao u kazamate“. Mislim da će morati 
da odloži primenu švajcarskog modela jer ovo nije normalna situacija – naglašava Milićević. 
 
 

PKS: U prethodne dve nedelje na posao vraćeno 35.000 radnika 
 
Piše: Beta 

 
Zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović rekao je danas da se u Srbiji u 
protekle dve nedelje na posao vratilo oko 35.000 radnika, ali da se ponovna proizvodnja ne može u 
potpunosti pokrenuti bez uspostavljanja gradskog i međugradskog saobraćaja i rada vrtića i škola. 
     
„U toku ove krize imali smo 1.500 kompanija koje su potpuno ili delimično prekinule svoj rad, sa oko 
100.000 radnika, pre svega u prerađivačkoj industriji“, naveo je Vesović na onlajn konferenciji 
„Ekonomija Srbije, dan posle“ . 
On je ocenio i da Srbiju krajem 2020. godine očekuje povećanje privrednih aktivnosti, a da bi 2021. 
godina mogla da bude godina velikog privrednog rasta. 
„Problem celokupne privrede jeste ova nepredvidivost da li ćemo ili ne imati drugi talas pandemije i to 
je ono što privredu najviše plaši, ukoliko ga ne bude bilo globalne ocene su da ćemo se u roku mesec, 
mesec i po dana polako vratiti na aktivnosti od pre“, kazao je Vesović. 
Prema njegovim rečima ne sme se stati sa merama državne pomoći privredi i da one treba da budu 
sektorske, usmerene prema putničkom saobraćaju, ugostiteljstvu i turizmu kao najugroženijima. 
Potpredsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Marinković istakao je da je najveći interes Srbije da 
se ekonomski i zdravsteno oporave zemlje EU i SAD, od kojih Srbija i zemlje Zapadnog Balkana 
najviše ekonmski zavise u trgovinskoj razmeni. 
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„Zajedno sa Vladom i biznis zajednicom u narednom periodu radimo na tome da zadržimo nivo 
investicija koje već imamo, da veliki strani investitori ostanu u Srbiji i da im pomognemo da održe 
svoj nivo proizvodnje“, objasnio je Marinković. 
On je naveo i da je potrebno dati signal svim potencijalnim novim investitorima da je Srbija zemlja u 
koju vredi ulagati i koja može da odgovori na sve izazove. 
Šef kancelarije Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan Dubravka Negre istakla je da je 
paket ukupne pomoći koje je ta banka odobrila iznosi 5,2 milijarde evra i da će značajan iznos 
sredstava biti usmeren na ovaj region. 
„Pričamo o više stotina miliona evra novih sredstava, koja će se usmeriti, pre svega na mala i srednja 
preduzeća, dakle na preduzetnike, a dobar deo će biti odvojen na infrastrukturu, pre svega na 
zdravstvenu strukturu“, kazala je Negre. 
Izvršna direktorka Nacionalne alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Violeta Jovanović rekla 
je da je neophodno da se uđe u aktivniji dijalog sa privredom, da bi oni na koje se odnose mere koje 
država donosi bili na vreme konsultovani i da bi mere bile adekvatne potrebama. 
 
 

TS: Srbija u grupi zemalja sa minimalnom transparentnošću budžeta 
 
Piše: Beta 

 
Srbija je pala za osam mesta i nalazi se na 70. mestu od 117 zemalja u međunarodnom istraživanju 
Indeks otvorenosti budžeta (Open budget index – OBI), saopštila je danas Transparentnost Srbija 
(TS). 
     
 
Srbija je u istraživanju za 2019. godinu ocenjena sa 40 poena, od maksimalnih 100, a posledica ovog 
pada je svrstavanje u grupu zemalja sa „minimalnom transparentnošću budžeta“. 
Ocena koju je Srbija dobila je pet poena niža od svetskog proseka i a za tri poena manja u odnosu na 
istraživanje o transparentnosti budžeta za 2017. godinu, kada je imala gotovo 43 i nalazila se na 62. 
mestu na listi. 
Od zemalja u regionu koje su ocenjivane, samo Bosna i Hercegovina ima lošiji skor (33), Severna 
Makedonija je  za nijansu bolja (41), dok je najbolje rangirana Bugarska sa skorom 71, Hrvatska i 
Slovenija imaju skor 68, Rumunija 64, Albanija 55 i Mađarska 45. 
Srbija je daleko najlošije ocenjena u pogledu učešća javnosti u kreiranju budžeta, sa samo 2 poena 
(svetski prosek 14), a ocene za Srbiju su iznad svetskog proseka jedino u kategoriji revizorskog 
nadzora (57), što se takođe smatra ograničenom otvorenošću budžeta. 
„Značajan nivo transparentnosti budžeta“ ove godine je dosegla 31 država, sa skorom od 61 i više, a 
svega njih šest ima više od 80 poena. Na vrhu liste su Novi Zeland i Južnoafrička Republika (87) i 
Švedska (86). S druge strane, čak tri zemlje imaju skor 0 (nula) – Jemen, Venecuela i Komorska 
ostrva, dok Katar ima ocenu 1, a Sudan i Alžir po 2. 
Ocena Srbije je mogla biti bolja da su Vlada i Skupština poštovale svoje zakonske obaveze i rokove iz 
budžetskog kalendara prilikom pripreme budžeta za 2019.godinu i razmatranja završnog računa, 
prenosi TS. 
Da bi Srbija povećala otvorenost budžeta, pored poštovanja budžetskog kalendara, neophodno je 
takođe da Vlada počne da priprema polugodišnji izveštaj o izvršenju budžeta u skladu sa 
međunarodnim standardima, a Skupština Srbije da aktivnije prati izvršenje budžeta, uticaj novih 
zakona na javne finansije, ostvarivanje preporuka DRI i da raspravlja o Fiskalnoj strategiji i analizama 
Fiskalnog saveta. 
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Transparentnost sama po sebi nije dovoljna za poboljšanje upravljanja budžetom, već je ključno 
uključivanje zainteresovane javnosti u razne faze budžetskog procesa. Ti mehanizmi, kada je reč o 
centralnom nivou gotovo da ne postoje, tako da Srbija u tom segmentu istraživanja ima skor 2 (svetski 
prosek je 14, a susedna Bugarska ima 26), navodi se u saopštenju Transparentnosti. 
U aktuelnoj globalnoj krizi izazvanoj pandemijom COVID–19, transparentnost budžeta postala je još 
važnija – ona je neophodan uslov za poverenje između vlasti i građana. Zbog toga je neophodno da 
sve odluke o vanrednim rashodima budu objavljene (što trenutno u Srbiji nije slučaj), da Vlada pruži 
razumno obrazloženje za mere koje predlaže (što je izostalo u slučaju najavljenog načina distribucije 
100 evra punoletnim građanima), i da podaci o sprovođenju mera budu javno dostupni. 
Istraživanje otvorenosti budžeta je jedini globalni nezavisni, uporedni i istraživački instrument, 
zasnovan na činjenicama, u kojem se koriste međunarodno prihvaćeni kriterijumi za ocenu pristupa 
javnosti informacijama o budžetu, stvarnim mogućnostima javnosti da učestvuje u pripremi budžeta i 
ulozi institucija za nadzor budžeta kao što su, u Srbiji, Narodna skupština, Državna revizorska 
institucija i Fiskalni savet. 
 
 

Sindikat novinara Srbije: Omogućiti bezbedan rad 
Piše: FoNet 

 
 
Sindikat novinara Srbije (SINOS) objavio je danas proglas povodom praznika rada – 1. maja i pozvao 
poslodavce da novinarima i medijskim radnicima omogući bezbedan rad… 
 
…i da tešku ekonomsku situaciju ne koriste za umanjenje zarada i gušenje radnih i profesionalnih 
prava. 
U saopštenju se pozivaju svi novinari i medijski radnici da se sindikalno organizuju i štite svoja prava. 
Sindikat je najavio da će po ukidanju vanrednog stanja pozvati sve novinarske i medijske sindikalne 
organizacije da se udruže u Uniju medijskih sindikata i počnu pregovore za potpisivanje granskog 
kolektivnog ugovora, kako je to predviđeno Medijskom strategijom. 
 
 

Pašalić: Građani se žale na otkaze bez objašnjenja i na rad u nebezbednim 
uslovima 
Piše: Beta 

 
Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je danas da se ove godine Međunarodni praznik rada, 1. maj, 
obeležava u potpuno novim okolnostima izazvanim epidemijom korona virusa i u vanrednom stanju, 
koji su uticali i na položaj radnika. 
„Broj otpuštenih radnika, naročito iz privatnog sektora, i dalje je nepoznat javnosti, dok su oni koji 
obavljaju radne zadatke na poslu na različite načine izloženi infekciji od korona virusa, od čijih 
posledica su, nažalost, neki i stradali“, rekao je u pisanoj izjavi Pašalić, navodeći da su riziku od 
korona virusa najviše izloženi zdravstveni radnici, ali i prodavci, predstavnici policije i vojske, poštari, 
volonteri, novinari. 
On je precizirao da građani najčešće u svojim pritužbama navode da im se bez objašnjenja uručuju 
otkazi, da su primorani da ostavljaju decu bez roditeljskog nadzora zbog odlaska na posao, ali i da 
rade u nebezbednim uslovima, bez zaštitne opreme i propisanih procedura rada. 
„Od ukupnog broja obraćanja građana u ovom periodu, čak 20 odsto se odnosi na povredu radnih 
prava“, izjavio je Pašalić. 



9 

 

U prethodnoj godini građani su se u oblasti radnih prava najčešće žalili na zlostavljanje na radu, 
samovolju i nezakonitosti prilikom donošenja odluke o prestanku radnog odnosa, neisplaćivanje, 
odnosno neredovno isplaćivanje zarada i neuplaćivanje doprinosa za socijalno osiguranje. 
U narednom periodu Zaštitnik građana će posvetiti pažnju i zaštititi prava preduzetnika i malih i 
srednjih preduzeća, koji predstavljaju značajan faktor u ekononomskom životu i prosperitetu zemlje. 
Кako u obraćanjima navode, trenutna situacija je otežala njihovo poslovanje, što je i povod da 
Zaštitnik građana nadalje prati ostvarivanje prava građana i u ovoj oblasti. 
 
 

 
 
 

Isplata minimalca kao mera pomoći države preduzećima kreće 7. maja 
Novosti online 
 
 
Isplata minimalca kao mera pomoći države preduzećima kreće 7. maja, rekao je predsednik 
Aleksandar Vučić 
Isplata minimalca kao mera pomoći države preduzećima kreće 7. maja, rekao je predsednik 
Aleksandar Vučić. 
 
- Imam ekskluzivne vesti, dobre vesti za građane, a to je da 7. maja počinje isplata minimalca za 
pomoć preduzećima - naveo je on. 
 
On je, gostujući na RTS rekao da država već prve nedelje maja kreće sa isplatom pomoći u vidu tri 
minimalaca. 
 
Ovo se, podsećamo, odnosi na najavljenu meru pomoći države koja je u paketu ekonomskih mera 
isplatiti minimalnu zaradu svim poslodavcima koji imaju prijavljene radnike. 
 
- Ići će i pomoć za mikro, mala i srednja preduzeća u to vreme - rekao je predsednik. 
 
 

Koliko je pandemija uticala na digitalnu transformaciju: Korona "pogurala" onlajn 
poslovanje 
E. BOŽIĆ TALIJAN  
 
 
Besplatnu konsultantsku pomoć prolazi 155 kompanija. Nikolić: Bez informatičkih alata, firme neće 
imati budućnost 
PANDEMIJA kovida 19 ubrzala je proces digitalizacije i povećala rad od kuće širom sveta, a takva je 
situacija i u Srbiji. Predrag Nikolić, direktor Centra za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne 
komore Srbije, ističe da naše firme što pre moraju da prilagode svoje poslovanje ovim trendovima 
koje zahteva tržište i da pređu na onlajn alate, jer bez toga nema budućnosti. 
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- Nivo svesti o značaju digitalne transformacije preduzeća kod nas je na veoma niskom nivou - kaže 
Nikolić za "Novosti". - Ljudi tek sada, u ovim okolnostima, shvataju koliko je to važno. Ključno je da 
toga postanu svesni. 
Digitalna transformacija, kako ističe, ubrzava proces proizvodnje, povećava kapacitet i efikasnost, 
obezbeđuje mnogo bolju kontrolu kvaliteta, štedi resurse i vreme, a time i novac. Ona će doneti i 
promene u sferi sistematizacije poslova. Prema njegovim rečima, neka od tradicionalnih zanimanja 
neće više biti potrebna, ali će se kreirati duplo više novih radnih mesta za upravljanje tim, digitalno 
transformisanim procesima. 
VIŠE ŽENAMERE socijalnog distanciranja, koje su uvedene zbog širenja virusa korona, primorale su 
mnoge ljude da svoje poslove obavljaju od kuće. Nedavno objavljeni podaci Zavoda za statitisku 
Evrostat pokazuju da je prošle godine u Srbiji 4,9 odsto zaposlenih, između 15 i 64 godine, radilo od 
kuće. Za članice EU prosek je nešto viši i iznosi 5,4 procenta. Lane je u Srbiji od kuće radilo više žena 
nego muškaraca, 5,7 prema 4,3 odsto 
.- Firme koje svoje poslovanje ne prebace na onlajn alate doći će u situaciju da mogu samo lokalno da 
rade - objašnjava Nikolić. - To nije dobro za našu ekonomiju, jer je njen veliki deo izvozno orijentisan. 
Banalan primer, kada inopartner traži da mu se pošalje elektronska faktura, koja je elektronski 
potpisana i pečatirana, ako vi to ne možete, on će naći onoga sa kim to može da realizuje. Da ne 
govorimo o tome koliko bolju startnu poziciju u pronalaženju klijenata ima firma koja je digitalnom 
transformacijom proces proizvodnje nekog dela skratila sa deset na tri dana. 
Istraživanje, koje je CDT radio u saradnji sa "Ipsos marketingom", pokazalo je da u Srbiji 60 odsto 
malih i srednjih preduzeća nema u planu nikakav proces digitalne transformacije, a oni koji imaju, za 
njega odvajaju veoma male resurse, svega pet procenata godišnjeg obrta. Od firmi koje planiraju da 
svoje poslovanje prebace na onlajn alate, 90 odsto njih nabavlja samo kompjuter, odnosno, osnovni 
softver, ili prave internet stranicu. Čak 40 odsto preduzeća nema osobu koja je zadužena da se bavi 
procesom digitalne transformacije. U sektoru usluga je najveći nivo prepoznavanja značaja ovog 
tehnološkog trenda, a najmanji je u poljoprivredi. 
Zato je, kako objašnjava naš sagovornik, CDT prošle jeseni sa Razvojnom agencijom pokrenuo 
osnovni Program podrške mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju 
poslovanja, kroz koji je, do sada, prošlo 325 kompanija. Za implementaciju tehnološkog rešenja 
izdvajaju 5.000 evra po firmi, a isto toliko daje i kompanija. 
- Naši konsultanti upoznaju vlasnike preduzeća sa novim poslovnim modelima i svi se oduševe 
otkrivajući niz novih mogućnosti - kaže Nikolić. - Ljudi shvate kolika je korist i uviđaju da su mnogo 
vremena i resursa gubili na nepotrebne stvari, kao što je, na primer, interna komunikacija. 
 
Istom sektoru, mikro, malih i srednjih preduzeća, namenjen je i besplatan SPEED program za 
digitalizaciju u vanrednim uslovima poslovanja, koji je CDT kreirao u toku pandemije. On 
podrazumeva dvodnevnu konsultantsku podršku sertifikovanih stručnjaka. Otvoren je od 8. aprila, a 
trenutno ga prolazi 155 kompanija i broj zainteresovanih se svakoga dana povećava. 
Prelazak poslovnih procesa na onlajn alate sprovodi se u svim delatnostima, uključujući i proizvodne. 
- U ovoj situaciji, menadžment, svi koji upravljaju procesima, od direktora do osoba zaduženih za 
nadgledanje proizvodnje, to mogu da čine od kuće - kaže naš sagovornik. - Mi im, kroz tehnološka 
rešenja, omogućavamo da imaju sigurnu vezu sa svojom proizvodnjom i klijentima. Obezbeđujemo im 
analitiku da prate svoje kapacitete i da ih usklađuju sa trenutnim mogućnostima i potrebama. 
 
BEZOS JOŠ BOGATIJI 
BOGATSTVO nekih milijardera, posebno onih čije se poslovanje zasniva na novim tehnologijama i 
onlajn platformama, povećava se dok se ekonomije širom sveta urušavaju zbog posledica pandemije 
virusa korona. Među njima su osnivači "Amazona" Džef Bezos i platforme za video-konferencije 
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"Zum" Erik Juan. Bogatija je i porodica u čijem vlasništvu je jedan od najvećih trgovinskih lanaca, 
"Volmart". 
 
 

 
 
 

Zaposleni se VRAĆAJU NA POSAO, a poslodavci će morati da vode računa 
o mnogo toga 
 Tanja Kovačević 
 
Dok neki s nestrpljenjem očekuju povratak na radna mesta, bez obzira da li im je rad u prethodnom 
periodu bio obustavljen ili su radili od kuće, jedna strana tog povratka sigurno i brine i obavezuje 
poslodavce. Oni će sada imati mnogo više i odgovornosti i obaveza, a kako bi prvenstveno zaštitili 
zdravlje radnika, a apotom i kompaniju. 
Pored neophodnih dezificijenasa, maski i rukavica koje bi trebalo da ima svako radno mesto, dodatna 
briga je i na koji način organizovati rad u takozvanim open spejs kancelarijama, jer je jedna od mera i 
ograničen broj ljudi u zatvorenom prostoru. 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević apelovao je na poslodavce 
više puta. Prema propisanim merama, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju sve 
higijensko-tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze. To pre svega podrazumeva ograničen broj 
ljudi u prostoriji i korišćenje zaštitnih maski. 
Higijena u kancelariji, navodi resorno ministarstvo, moraće da bude na prvom mestu: sve površine, a 
pre svega radni stolovi, tastature i telefoni redovno moraju biti dezinfikovati sredstvom na bazi 
alkohola. Neki od saveta su da se na više mesta u kancelariji postave kutije sa papirnim maramicama i 
ubrusima, ali i obezbede zaposlenima hirurške maske za lice. 
Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku ističe da je za radnike u zatvorenom prostoru najbitnije 
da su dovoljno udaljeni jedni od drugih i da imaju prirodan protok vazduha. Stoga, kaže, veliki 
problem može biti tip ventilacije u poslovnim zgradama, jer kruženje mikročestica može biti izvor 
zaraze. 
"Postoje određeni tipovi ventilacije koji sprečavaju kruženje mikročestica, ali je to skupa tenologija, 
koje uglavnom kod nas nema. Izvori ventilacije mogu masovno da zaraze ljude. Mnogo je bolje rešenje 
da ko ima prozore, pusti prirodan protok vazduha, što kažu i vodeći svetski stručnjaci", ističe Rajić. 
Govoreći o merama distance, naš sagovornik istiće da bi u svakoj kancelariji moralo da se primeni ono 
što je propisano praktično i za kafiće. 
"Ako je redovan razmak dva metra, a ljudi ceo dan sede, trebalo bi da bude barem četiri. Firme će 
recimo, ako su imale neiskorišćene delove za sastanke ili prostor koji nisu koristili, rasporediti ljude 
po prostorijama, da bi dobili maksimalnu popunjenost na četiri metra. U određenoj meri, ali 
delimično tu mogu biti od pomoći i paravani koji bi bili postavljeni između radnika, jer je opet 
problem što virus kruži kroz vazduh", objašnjava Rajić. 
Rajić navodi primere određenih osiguravajućih kuća koje su uvele dežurstva ili smenski rad, tako da 
radnici dolaze u različito vreme na posao, kako bi koncentracija ljudi u prostorijama u isto vreme bila 
manja. 
"I dalje je preporuka da svaka firma koja može da organizuje rad od kuće, to i uradi. Mnogo je bolje da 
firma, umesto da ulaže novac u zaštitna sredstva, markice za prevoz, rukavice, maske, da zapravo plati 
softvere ili programe za praćenje učinka zaposlenih od kuće. Čak i u firmama koje se bave 
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proizvodnjom, što im je sada otežano, je preporuka da svi segmenti administracije, menadžmenta i 
recimo računovodstva rade od kuće", navodi Rajić. 
Neophodno je, kaže i dezinfikovanje površina, ali pre svega toaleta na svakih pola sata jer je dokazano 
i da je virus prisutan u mokrim čvorovima. Rajić ističe da problemi mogu nastati i za mesec dana kada 
bude oko 30 stepeni, a klimatizacija se nikako ne preporučuje, pa će stoga biti veoma teško da se radi. 
"Firme bi trebalo da urade dobru reorganizaciju. Ljudi moraju da misle na to, jer ako se zaposleni, 
razbole, čak i da ne bude posledica po zdravlje, posao će da trpi jer firma neće imati nikoga da radi 
mesec dana", zaključuje Rajić. 
 
 

 
 
 

Минималан број људи у Србији остао без посла 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је током епидемије 
корона вируса минималан број људи у Србији остао без посла. 
Вучић је за РТС рекао да је у првих 15 дана епидемије 12.000 људи остало без посла. 
Како каже, дан након што су најављене мере подршке, на посао је враћено 9.000 људи. 
Додао је, међутим, да може да говори само о званичним подацима. 
Како је најавио, прва транша исплате минималаца ће почети од 7. маја. 
Oн је за РТС рекао да ће држава исплатити око 300 милиона евра за микро, мала и средња 
предузећа и за све предузетнике. 
Упитан каква је ситуација са онима који раде хонорарно, који нису званично запослени, Вучић 
је рекао да постоји проблем са око 2.500 слободних уметника и да држава гледа на који начин 
може да им пружи подршку за излазак из кризе. 
Гледамо и лица са инвалидитетом да унапред добију сто евра, без тога да морају да позивају 
телефоном, рекао је Вучић. 
Сто евра да се подстакне потрошња 
Председник Србије истакао је да програм од 100 евра за све грађане Србије има за циљ да се 
подстакне потрошња и бољи психилошки став људи према будућности. 
Вучић је, за РТС, упитан зашто баш цифра од 100 евра, казао да је одлучено тако јер мисли да је 
за људе са нижим примањима, за сиромашније пензионере значајна та помоћ. 
Шта је требало да кажем, биће 97,5 евра?, упитао је он и додао да помоћ од 100 евра не значи 
много његовом оцу који има високу пензију, али значи много пољопривредним пензионерима 
који примају 20. 000 динара пензију. 
Истакао је да ће добити сви тај новац, а да позив телефоном, којим се пријављују, не кошта 
ништа, како је договорено са Телекомом. 
Свако ко је држављанин Србије, чак и они у иностранству када назову број и доставе број 
рачуна, добиће тај новац, најавио је он. 
Вучић је казао да су прво неки говорили да је то понижење, мислећи да држава нема новца, а 
сада нападају што држава даје паре. 
До сада су људима у Србији само узимали паре. Када су говорили да ће дати 1.000 евра само су 
отимали, уништавали фабрике и будућност, тражили зајам за препород и слично. Ми сада 
новац дајемо. То је проблем. Добро ако је некоме понижење немој да се понижаваш. Ја не 
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желим да узмем тај новац јер је моја плата висока, и хоћу да те паре остану држави за 
инвестиције, објаснио је он. 
Вучић је указао да ради исто што и премијер Јапана Шинзо Абе и председник САД Доналд 
Трамп, јер се давањем тих такозваних "хеликоптер пара" подстиче потрошња, а наш 
финансијски систем је стабилан, резерве високе тако да то можемо да учинимо. 
Указао је и да је држава, у актуелној ситуацији, повећала за 10 одсто плате свим здравственим 
радницима, а то је за 115. 000 људи. 
Ми сада кажемо ''ево 100 евра, хоћемо да потрошите што више'', додао је он. 
Истовремено је позвао грађане да проведу одмор у Србији. 
Навео је да ако потрошимо 1,4 до 1,6 милијарди евра годишње у иностранству, ако бисмо од 
тога могли да потрошимо 300 до 500 милиона евра у земљи, која је драгуљ, имали би још бољи 
економски раст. 
Рекао је да је у пад привредног раста од пет одсто урачунат и пад у туризму од 56 одсто. 
Подсетио је да кинески туристи нису долазили од јануара, а не само марта, и да нема више 
никог ни и западне Европе, или региона. 
Најавио је да ће се секторски помагати, тако хотелијерима, са додатним средствима за ваучере 
како би грађани остали у Србији. 
Ниједно осигурање вам неће дати осигурање за корону. Ако одете негде, нисте осигурани и шта 
онда да радимо. Да опет довозимо авионима, упитао је он. 
Поновио је да он неће узети 100 евра, јер жели да свих 100 евра уђу у неку инвестицију, као што 
је од великог занчаја изградња пута Чачак-Пожега, што мора неко да плати. 
Бићемо у економији успешнији од других,то кажу и СБ и ММФ 
Србија ће у економском развоју бити успешнија од других, изјавио је данас председник Србије 
Александар Вучић и истакао да то не каже само он, већ и Светска банка и ММФ, као и да је то 
резултат тешких реформи које је Србија спровела. 
Ми се радујемо успеху ЕУ, за нас је успех европске економије од суштинског значаја, као и да 
што брже напредује економија у ЕУ и САД, као и региона, рекао је Вучић гостујући на РТС. 
Вучић каже да имамо највећу размену са земљама ЕУ, као и земљама региона. 
Такође, додаје да, ипак, нико неће да каже да у последње две године Србија има највећи раст. 
Нигде то не можете да чујете, а имаћемо и у наредних пет година. Унапред вам то кажем да ће 
тако бити, захваљујући тешким ''лековима'', направили смо најбољи финансијски систем, казао 
је. 
Вучић додаје да имамо у региону највише директних страних инвеситицја, што подиже 
економију. 
То је мотор економије, додао је он и истакао да држава убацује сада новац у приватни сектор, 
како би тај сектор био носилац економског развоја. 
Наш циљ је да сви имају што јачу економију и ми ћемо онда бити богатији, али вам кажем - ми 
ћемо бити успешнији од других, за то имам доказе и у овој години и прошлој и претпрошлој. То 
кажу и ММФ и СБ, и једини и други кажу да ће Србија бити најупсешнија. И то није пало с неба, 
већ је резултат озбиљног рада, навео је Вучић. 
 
 

За помоћ државе до сада је јавило 230.000 привредних субјеката 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Око 230.000 привредних субјеката пријавило се за коришћење помоћи коју је 
држава предвидела за њих, а будући да је преостало још два дана за пријаву очекује се да ће тај 
број бити већи, изјавио је данас помоћник министра финансија Драган Демировић. 
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Он је на онлине конференцији "Економија Србије, дан после" рекао да се толики број 
привредника пријавио за помоћ закључно са јучерашњим даном и додао да ће тим мерама 
практично бити обухваћено 800.000 лица. 
„Као друштво и привреда показали смо одговорност и они који нису угрожени најавили су да 
неће користити мере и препустиће их онима којима су потребније. То је важно и показује да 
они схватају каква је ситуација и колико је тешко пословати сада и колики значај има 
одржавање ликвидности“, рекао је Демировић. 
Он је указао да је цело друштво показало велику одговорност у овим околностима и додао да је 
било важно обезбедити спровођење мера из реалних извора, а без угрожавања макроекономске 
стабилности. 
Рекао је да смо прошле године били у узлету што се тиче нових запошљавања и раста и да 
верује да када ова криза прође да ћемо моћи са тиме да се наставимо. 
Каже да су предузете мере правовремене, да су правилно осмишљење и технички 
припремљене. 
Било је битно да их осмислимо на начин да буду спроводиве и да се може вршити контрола 
исправности примене, рекао је Демировић.  
 
 
 

 
 
 
 

Sindikati: Ne otpuštati radnike 
 
| Izvor: Tanjug 

 
Savez samostalnih sindikata Srbije apelovao je danas na poslodavce da ne smanjuju plate, da ne 
otpuštaju radnike u novonastaloj situciji i da vode računa o radnom vremenu i o bezbednosti na 
radnim mestima. 
Taj sindikat poručuje da je kriza nastala usled pojave korona virusa još jednom pokazala vrednost svih 
radnika za funkcionisanje društva i svakodnevni život. 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da upravo kriza može biti prekretnica i putokaz vlastima i 
poslodavcima da ulažu u radnog čoveka, koji jedini stvara materijalnu vrednost i od čijeg rada zavisi 
svaki profit preduzeća i budžet zemlje. 
Iz tog sindikata podsećaju da će prvi put u novijoj istoriji radnici 1. maj - Međunarodni dan rada, 
obeležiti u vanrednim okolnostima, u svojim domovima, bez mogućnosti da se tradicionalno okupe i 
javno upute poruku vladi i poslodavcima. 
"Ipak, tako izolovani u nastojanju da na taj način sprečimo širenje korona virusa unutar zajednice i 
zaštitimo najstarije i druge osobe sa zdravstvenim problemima, pokazujemo solidarnost koja će nam, i 
ovoga puta, pomoći da pobedimo nevidljivog neprijatelja. Zato za Međunarodni praznik rada šaljemo 
jasnu poruku da neodgovorni poslodavci neće moći da profitiraju od sadašnje situacije, niti da krše 
radnička prava", poručuju iz SSSS. 
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Navode i da će se boriti za zaštitu prava svih radnika jer, kako navode, socijalno pravedno društvo 
mora biti i jeste cilj. 
Ističu da je solidarnost potrebna u nastojanju da se podigne privreda, koja je stajala u prehodnim 
mesecima, ali i u zahtevima za bolji svet rada, viši standard i veća socijalna ulaganja. 
"Ova kriza je još jednom pokazala vrednost svih radnika za funkcionisanje društva i naš svakodnevni 
život. Osim zdravstvenih radnika, koji se nadljudskim naporima bore na prvoj liniji odbrane od 
virusa, i trgovci, komunalci, apotekari, pekari, građevinari i mnogi drugi, koji su retko u fokusu 
javnosti, potvrđuju da se bez njihovog rada ne može odvijati normalan život. Pri tom, ne smemo 
zaboraviti ni sve one koji zbog epidemioloških mera uopšte ne mogu da rade, iako je i njihov doprinos 
našem životu značajan", ističu u ovom sindikatu. 
Navode i da "nije dovoljno da im se samo zahvaljujemo aplauzom, već da su njima i svim ostalim 
zaposlenima potrebne veće plate, bolji uslovi rada, uključujući i bolju zaštitu zdravlja i sigurnost na 
radu". 
 
 
 
 

 
Ilić: Plate u zdravstvu da budu od 450 do 1.800 evra, ne isključujemo 
proteste 
 
Predsednik Granskog sindikata Zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" Zoran Ilić rekao je da je 
ovaj sindikat poslao Vladi Srbije zahtev da plate zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti budu u 
rasponu od 450 do 1.800 evra, po ugledu na Rumuniju, kao i da od tog zahteva neće odustati. 
 
Foto: Pixabay 
On je za N1 rekao da su se pojedini zdravstveni radnici javili ovom sindikatu zbog manjih plata koje su 
dobili. 
  
"Desetak ljudi se javilo da su dobili manje plate nego što su dobijali pre izbijanja vanredne situacije. 
Verovatno je razlog za to prelazak na smenski rad, ali to ne može da bude razlog da neko dobije manju 
platu. Svi znamo da smo dobili povećanje od 10 odsto na osnovicu plate. Zbog toga smo mi reagovali, 
poslali smo dvadesetak dopisa Kriznom štabu i Vladi Srbije, da se ovo pod hitno promeni, i da se 
nagrade ljude koji su bili u kovid bolnicama i u ostalim bolnicama u vreme vanrednog stanja", rekao je 
Ilić. 
  
Nada se da će Vlada Srbije reagovati na njihov apel, navodeći da se zahvaljuje svim građanima zbog 
aplauza, koncerata i ostalih aktivnosti koji se rade njima u čast, ali ističe "da se od toga, na žalost, ne 
živi". 
  
"Mi kao sindikat nismo mogli da pretpostavimo da će se dešavati nešto ovako, i zbog toga ćemo tražiti 
izmene Zakona o radu. Ako su ovo heroji, a svima su puna usta da rade u nenormalnim uslovima, 
onda zbog toga tražimo da zbog toga budu i adekvatno i nagrađeni. Kada sve ovo stane, rešićemo sve 
kroz zakone i kolektivne ugovore", napominje Ilić. 
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Govoreći za N1 o mogućim protestima ukoliko se ne usvoje njihovi uslovi, on ne isključuje i taj korak. 
  
"Mi smo dva dana pre izbijanja vanrednog stanja poslali jedan zahtev i nećemo odustati od toga. Taj 
zahtev je da plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti budu od 450 do 1.850 evra, to je takozvani 
rumunski scenario. Mi od tog zahteva nećemo odustati", napominje on. 
  
Ilić ističe da će i nakon ukidanja vanrednog stanja većina doktora imati povećan obim posla, i da će 
kao i u drugim sferama, i zdravstvo pretrpeti određene izmene nakon pandemije. 
  
On je izrazio žaljenje što je morala da se desi pandemija kako bi se obratila pažnja na uslove rada i 
primanja u zdravstvenom sektoru. 
Autor: N1 
 
 
 

 
 

Светска банка предвиђа пад БДП-а у Србији од 2,5 одсто, најмање на 
Западном Балкану 
 
ВАШИНГТОН – Светска банка прогнозирала је у најновијем извештају да ће пад БДП Србије 
ове године бити 2,5 одсто, док ће у осталим земљама Западног Балкана пад бити између 3 и 5,6 
процената. 
Влада Србије брзо је реаговала на економске изазове изазване кризом услед пандемије вируса 
ковид-19, усвајањем програма помоћи у износу од 5,2 милијарди евра. Програм се бави 
проблемима запошљавања, малих и средњих предузећа и ликвидности, констатује Светска 
банка. 
„Уколико овај амбициозни програм буде у потпуности спроведен и уклопљен са спровођењем 
дуготрајних структурних реформи, економија Србије ће се повратити у 2020. години”, каже 
шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва. 
Када је реч о Западном Балкану, очекује се да ће пад у земљама региона бити између 3 и 5,6 
процената, наводи се у Редовном економском извештају СБ. 
„Обим рецесије ће зависити од трајања пандемије у Европи. Иако је економски утицај текуће 
пандемије у региону тешко предвидети, постоји врло мало сумње да ће ова пандемија изазвати 
расуло у животима широм региона оптерећујући здравствене системе, паралишући економске 
активности и подривајући добробит људи”, сматра Линда Ван Гледер, директорка Светске 
банке за Западни Балкан, пренео је Танјуг. 
На средњи рок се очекује, каже, снажан опоравак раста у региону, са постепеним враћањем 
економских активности у нормалу, али то такође зависи, додаје, и од трајања и интензитета 
тренутне кризе, као и од корака које ће доносиоци политика предузимати у решавању 
проблема изазваних пандемијом. 
Рецесија у свим земљама Западног Балкана покренуће значајан пад домаће и стране потражње 
током пандемије, оцењују у Светској банци. 
 
Фискални савет о ребалансу буџета: Помоћ привреди оправдана, исплата 100 евра грађанима – 
грешка 

http://rs.n1info.com/Vesti/a594121/Ilic-Trazimo-da-plate-u-zdravstvu-budu-u-rasponu-od-450-do-1800-evra.html
http://www.politika.rs/
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Уребалансу буџета дате су тренутно најбоље могуће економске и фискалне пројекције, али је 
мало вероватно да ће се у потпуности остварити, оценио је Фискални савет Србије. 
ФС сматра и да је „највећа и неповратна” грешка ребаланса буџета предвиђена исплата 100 
евра пунолетним грађанима Србије који то желе. 
Фискални савет је у својој анализи навео да је то скупа и непримерена мера и упозорио да ће се 
држава задужити да би то финансирала, као и да ће грађани наредних година тај дуг враћати с 
каматом. 
Та институција оцењује да је исплата 100 евра економски неефикасна, јер не може да утиче на 
осетно и одрживо убрзање домаће привреде, затим да је социјално нефокусирана пошто 
највећи део средстава није усмерен ка објективно материјално угроженим грађанима којима је 
заиста потребна помоћ, преноси Танјуг. 
ФС указује и на то да су у овој години планирани и парламентарни избори након којих се по 
правилу усваја ребаланс који прати промене у организацији нове владе и наводи да ће када све 
то буде познато буџет морати поново да се мења. 
Фискални савет каже и да је планирано велико повећање дефицита буџета на око седам одсто, 
што је више од три милијарде евра, првенствено због усвојених антикризних мера. 
Предвиђа се повећање дефицита с претходно планираних 20 милијарди динара на 381 
милијарди динара. 
Такође, како наводе, планиране промене у буџету могу се поделити на две групе: на промене 
које настају услед непосредног утицаја кризе и на промене услед спровођења пакета мера за 
ублажавање економских последица пандемије. 
„Дакле, практично сво предвиђено велико повећање дефицита у 2020. може се приписати 
спровођењу (оправданих) мера за подршку привреди и (неоправданој) исплати 100 евра 
пунолетним грађанима”, објавио је Фискални савет. 
 
 

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/453125/Budzet-u-minusu-zbog-virusa

