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„Jura“ će poštovati preporuke epidemiologa: Zbog korone ne pokreću proizvodnju 
Novosti Online / I.Mitić  
 
Južnokorejska korporacija „Jura“, posle jednonedeljne pauze u proizvodnji, ni u 
ponedeljak neće pokrenuti svoje pogone u kojima je zaposleno oko 2.800 radnika 
Leskovac – Južnokorejska korporacija „Jura“, posle jednonedeljne pauze u proizvodnji, ni u 
ponedeljak neće pokrenuti svoje pogone u kojima je zaposleno oko 2.800 radnika, saopšteno je iz 
kabineta gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. 
 
Nakon odgovara Vlade Srbije na dopise koje im je uputilo lokalno rukovodstvo i razgovora 
menadžmenta kompanije sa gradonačelnikom i komandantom Štaba za vanredne situacije Goranom 
Cvetanovićem odlučeno je da „Jura“ u ponedeljak ne pokrene proizvodnju u dva od tri svoja pogona u 
kojima je angažovano oko 2.800 ljudi. U „Juri“ će rad nastaviti oko 200 radnika u trećem pogonu, 
takozvanoj čistoj sobi, dok se u dve najveće hale proizvodnja obustavlja do daljeg. 
 
„Jura“ se oglasila nakon poziva svojim zaposlenima da se posle jednonedeljenog plaćenog odsustva, u 
iznosu od 65 odsto od pune zarade, u ponedeljak vrate na svoja radna mesta. U međuvremenu su 
epidemiolozi i Gradski štab za vanredne situacije zatražili da ova kompanija, zbog epidemije virusa 
korona, obustavi rad ili uvede minimalni proces rada što je rukovostvo „Jure“ i prihvatilo. 
 
U kabinetu gradonačelnika ističu da će nadležne institucije kontrolisati da li se preporuka u 
potpunosti poštuje. Radnici su obavešteni da u ponedeljak ne dolaze na posao, a da će im naknadno 
biti javljeno koliko će trajati nova obustava rada. 
 
Epidemiolozi su izdali preporuke koje bi trebalo da spreče širenje infekcije u ovoj kompaniji, jer je kod 
jednog od zaposlenih potvrđeno prisustvo virusa, a zbog pojave simptoma bolesti uzorkovani su 
brisevi još osmoro radnika, dok je 44 poslato u samoizolaciju.                                                            
ZATVORITI FABRIKE NA DVE NEDELjE 
 
Gradonačelnik Cvetanović je izneo stav da „Jura“ treba da bude zatvorena u narednih 15 dana, kao i 
većina ostalih kompanija koje u Leskovcu zapošljavau veliki broj radnika. „Aptiv“ će raditi do srede, sa 
svega 250 zaposlenih, a „Autostop“ sa 10 odsto kapaciteta kako bi dovršio ugovoreni posao. „Falke“ je 
na odsustvu, a tek 60 od oko 1.000 radnika kompanije „Džinsi“ šije zaštitne maske, dok su ostali 
poslati kućama. 
 
 

 
 
 

Влада Србије ће изаћи са новим мерама помоћи ако криза потраје 
Влада Србије ће изаћи са новим мерама помоћи приватном сектору, ако криза изазвана 
пандемијом коронавируса у Србији буде трајала дуже од три месеца, изјавио је вечерас 
министар финансија Синиша Мали. 
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Он је на ТВ Прва рекао да је држава припремила пакет економских мера помоћи вредан 5,1 
милијарду евра, што је половина годишњег буџета узимајући у обзир да ће криза трајати три 
месеца. 
„Наше јавне финансије су стабилне, економија је јака и држава жели да највећи терет кризе 
преузме на себе”, рекао је Мали и прецизирао да ће између 60 и 65 одсто тих средстава бити 
обезбеђено из буџета и домаћег тржишта хартија од вредности, а остатак ће Србија обезбедити 
на међународном финансијском тржишту. 
Објаснио је да је држава припремила пакет мера за помоћ јер новца има и буџет је стабилан, 
што је, како каже, обезбедило спровођење тешких реформи које је почео 2014. Александар 
Вучић у време када је био премијер. 
„Имао сам релативно лак посао да припремим пакет мера”, навео је министар финансија, јавља 
Танјуг. 
Каже да је обим програма помоћи који је Србија наменила за економске мере помоћи 
приватном сектору ретко која земља има будући да износи 11 одсто БДП. 
„Ретка смо земља која може то да издржи. Програм мера има два циља, да сачувамо радна 
места и помогнемо онима који су највише погођени, а то је приватни сектор, предузетници, 
микро, мала и средња предузећа. Желимо да масовним програмом помоћи помогнемо приведи 
да са што мање проблема и што безболније прође кризу”, каже Мали. 
Циљ програма мера је, како је напоменуо, да после кризе остану нетакнути производни 
капацитети, да се не затварају фабрике и да људи не остану без посла, као и да у што краћем 
периоду предузећа дођу до нивоа производње који су имали до само пре месец дана. Навео је и 
да је председица ММФ рекла да се никада у историји није десило да је стала економија. 
„То је изазов за све земље па и Србију. Србија кризу дочекује јака и стабилна”, рекао је Мали. 
Од представљања мера хиљаде људи враћено на посао 
Министар финансија Синиша Мали пренео је за Прву телевизију да су после представљања 
мера за помоћ српској економији због епидемије короне вратили на посао више хиљада 
радника. 
Уверен је да је то зато што је погођена суштина проблема, нарочито другом мером која 
предвиђа да држава покрије минималац за сваког запосленог, а послодавац остало. 
Истакао је да та мера подразумева да ће држава сваком раднику исплатити око 750 евра, 
односно нешто више од 90.000 динара на име минималца за три месеца и тако, уверен је 
министар, спречити отпуштање радника, преноси Танјуг. 
Мали објашњава и да, осим овог, послодавац нема обавезу да плаћа кредите и финансијске 
лизинге, нема потребе да плаћа порезе и доприносе за зараде и аконтацију за порез на добит за 
2020. 
Једини услов да то добије, истиче Мали, јесте да није отпустио више од 10 одсто радника, што 
ће се проверавати кроз пореску пријаву. 
 

 
 

Posle slučaja obolelog radnika, u kompaniji Jura radiće samo jedan pogon 
Piše: Beta 

 
 
Umesto oko 2.800 radnika, koliko radi u tri pogona južnokorejske fabrike Jura u Leskovcu, sutra će 
posle kratke pauze proizvodnja biti pokrenuta samo u jednom postrojenju sa oko 200 radnika. 
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Ta odluka doneta je nakon saznanja da je jedan radnik pozitivan na korona virus i posle apela javnosti 
i vlasti na kompaniju, saopšteno je danas iz kabineta gradonačelnika Leskovca. 
„Nakon odgovora Vlade Srbije na dopise upućene iz kabineta gradonačelnika Leskovca i razgovora 
rukovodstva kompanije sa gradonačelnikom i komandantom Gradskog štaba za vanredne situacije 
Goranom Cvetanovićem, odlučeno je da ovaj investitor sutra ne pokrene svoju proizvodnju sa svih 
2.800 radnika“, navodi se u saopštenju. 
Dodaje se i da će oko 200 radnika nastaviti sa proizvodnjom u trećem pogonu, takozvanoj „čistoj 
sobi“, dok Jura 1 i Jura 2 proizvodnju obustavljaju do daljeg. 
Prošle nedelje je svim zaposlenima u leskovačkoj Juri stiglo obaveštenje da se 6. aprila vrate na posao, 
zbog čega su radnici burno reagovali na društvenim mrežama, što su lokalni mediji i objavljivali. 
Radnici su navodili da se u toj kompaniji ne poštuju preporuke Vlade Srbije, odnosno da se ne formira 
razmak od dva metra izmedju dva zaposlena. 
Pošto je juče potvrđeno da je jedan radnik pozitivan na korona virus, a da je još osmoro njih 
potencijalno zaraženo, Štab za vanredne sutuacije grada Leskovca obavestio je Vladu Srbije o stanju u 
ovom preduzeću, a nadležni zavod za javno zdravlje izdao je preporuku da se pokrene samo minimum 
proizvodnog procesa. 
 
Sindikati procenjuju da je korona virus počeo da odnosi i ekonomske žrtve u vidu zaposlenih koji već 
završavaju na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 

Bez posla u Srbiji ostalo od hiljadu do 10.000 ljudi 
Piše: M. N. Stevanović 

 
 
Rame uz rame sa brigom o zdravlju zbog pandemije korona virusa, svrstala se i strepnja sve većeg 
broja ljudi kako da očuvaju radna mesta. 
 
     
Širom sveta zatvaraju se fabrike, male porodične manufakture, usluge, sve osim prehrane gde se 
takođe smanjuju kapaciteti i dela farmaceutske industrije. Armija nezaposlenih postaje sve veća a 
privremeno zatvorene hale prete da u tom statusu ostanu duže. 
Samo tokom treće nedelje marta, u Americi se na evidenciju nezaposlenih prijavilo ukupno 3,5 
miliona ljudi a broj i dalje raste galopirajućim tempom. 
Austrija je zabeležila najveći rast stope nezaposlenosti od Drugog svetskog rata, jer je sa 4,7 za manje 
od mesec dana narasla na 12,2 odsto. U Španiji je samo u drugoj polovini marta, kada je broj obolelih 
počeo drastično da se uvećava, bez posla ostalo 900.000 ljudi pa se na birou sada vodi 3,5 miliona 
ljudi, ali broj još nije konačan. 
Sa otkazima se suočavaju i radnici u Francuskoj, a tamošnja vlada je polovinom marta privrednicima 
obećala „novca koliko treba“, a u paketu vrednom 30 do 40 milijardi evra je sadržano odlaganje 
poreskih obaveza, naknade firmama zbog smanjenih kapaciteta i garancije na kredite koji će ponovo 
pokrenuti proizvodni ciklus. 
Masovnog otpuštanja nema jedino u Nemačkoj, gde je odmah po izbijanju pandemije država objavila 
program ‘kurzearbeit’ (skraćeni posao) i firmama koje su zbog krize zaustavile ili smanjile poslovanje 
isplaćuje novac za plate radnika koji ili rade skraćeno ili sede kod kuće. 
U Srbiji u ovom trenutku nema javno dostupnih podataka o tome koliko je radnika od početka marta, 
kada su počele da se primenjuju prve mere na suzbijanju epidemije, dobilo otkaze. Nacionalna služba 
zapošljavanja nije odgovorila na pitanja Danasa. 
Ona je u jednom trenutku, prve nedelje po uvođenju vanrednog stanja, izašla sa brojem od oko 270 
ljudi koji su se prijavili, ali kako su šalteri te institucije zatvoreni, malo je verovatno da su svi koji su 
ostali bez posla iskoristili onlajn mogućnost da se prijave. 
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Podatak nismo mogli da dobijemo ni iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kome 
poslodavci prijavljuju i odjavljuju radnike, jer se mejl upućen na adresu sa sajta vratio, a na telefone 
se ne javlja niko. 
Precizne podatke nemaju ni u sindikatima, a njihova procena kreće se od oko hiljadu, do deset hiljada 
ljudi, zavisno od toga koje se sve kategorije uključuju. 
Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, kaže za Danas da je 
državna procena bila negde oko 700 otpuštenih, i smatra da taj broj nije mnogo veći od hiljadu, kao i 
da je rast zaustavljen. 
– Ono što je dobro, krenuo je povratni, reverzibilni proces u kome su poslodavci videli šta se sprema i 
počeli su da vraćaju radnike. To je dosta masovno u poslednje vreme, imamo takve informacije, pre 
svega kod prerađivačkih firmi i kod velikih korporativnih  stranih firmi, koje su lagodno otpustile, ali 
je i kod njih taj proces stao jer se videlo da sve druge vlade u svetu vode sličnu vrstu politike. Ne rade 
one to zato što vole svoje radnike, nego što će ostati i bez malo mojih para koje idu kroz potrošnju i 
onda će „rupa“ biti veća. A treba i da glasam sutra – kaže Stojiljković. 
Dodaje da je prikupljanje podataka sindikatima otežano, jer iako postoji živa aktivnost na društvenim 
mrežama, mala je verovatnoća da će i obilje raznih informacija i stavova koji se objavljuju dopreti do 
članstva i nekoga podstaći na aktivnost. 
– U ovom trenutku mi sa terena dobijamo neke informacije, ali nemamo mogućnost da ih dnevno 
ažuriramo niti uporedimo sa podacima Ministarstva. Bitno je da je Vlada prihvatila naš predlog o 
moratorijumu i najavila državni novac za poslodavce koji pokažu solidarnost i izbegnu otpuštanja. 
Ako se, međutim, ovo produbi i ne završi brzo, svi ćemo biti u nekoj vrsti radnog logora u kome ćemo 
manje ili više preživljavati zahvaljujući tim parama, jer će recesija koja sledi biti izuzetno ozbiljna – 
zaključuje Stojiljković. 
Međutim, Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, tvrdi da iako je 
komunikacija zamrla i nedostaju zvanični podaci, moguće je broj otpuštenih proceniti na oko deset 
hiljada, uz ogradu da tu uračunava i one koji rade po ugovorima o povremenim i privremenim 
poslovima, ili na određeno vreme. Oni nisu u zvaničnoj bazi statistike, ali na taj način radi armija 
ljudi. 
– Samo je Aerodrom otpustio 170 takvih radnika. Istina, čim je vlada najavila nove mere i uslovila ih 
neotpuštanjem, krenuo je kontra proces. To se najviše videlo u hotelijerstvu i uslugama, javljalo nam 
se mnogo ljudi iz spa-centara, kozmetičkih salona, zanatskih radnji koji kažu da su ih poslodavci zvali, 
sugerisali da ne idu na biro jer će ih od 1. aprila ponovo prijaviti – kaže Savić. 
Nemački model 
Nemački model plaćanja radnika u firmama koje su ostale bez posla sugerisala je juče i Evropska 
komisija, predlažući paket vredan 100 milijardi evra kojima bi se u zemljama članicama osigurale 
zarade za radnike. Zamisao je, prenosi agencija Anadolija, da Evropska komisija uzme zajam na 
međunarodnom tržištu i prosledi ga članicama, što će dati znatno bolje uslove krhkim ekonomijama, 
ali je neizvesno da li će zemlje poput Nemačke i Holandije, koje se tradicionalno protive zaduživanju, 
odobriti taj predlog Komisije. 
 
 
Naši ljudi u svetu: Dino Bašović, otišao na studije u Tusku gde je i ostao da živi i radi 

Mladi žele da rade i doprinose razvoju društva i očuvanju zemlje 
Piše: V. Stojsavljević 

 
 
Nije problem u državi ili u ljudima već u situaciji koja stvara prilike ili neprilike za žitelje te zemlje. 
Tačno je da sunce druge zemlje može samo obasjati put, ali ne i ugrejati srca. 
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Srbija u periodu od 2008. godine, kaže Dino, nije bila u stanju da pruži mladim ljudima ništa novo i 
prosperitetno. Nije to bilo do političke situacije već do jedne ljudske rasejanosti i nevidljivog 
neprijatelja kojeg kroz tranziciju ni poznati „Mile“ nije uspeo da osvoji. 
Sebe opisuje kao osobu sa željama, jakom voljom, ali i nedostatkom mogućnost. 
Kako kaže, presudni trenutak za odlazak bio je kada je shvatio da je u Srbiji konstantno izneverena reč 
po pitanju radnih sati i količine dobijenog novca, odnosno plate. 
„Poslodavci nisu bili na nivou profesionalne norme niti korektni u odnosu prema zaposlenima. Stanje 
nepravde i anarhije na polju prava radnika kao i veliki priliv novca za privatnike u sivoj ekonomiji. To 
sivilo me je nateralo da se odlučim na jednu promenu sredine. Naime, želeo sam da odem van 
Balkana“, naglašava Dino. 
U razgovoru sa svojim prijateljima shvatio je da Turska nudi priliku mladim ljudima da studiraju i 
shodno njihovim rezultatima dobiju stipendiju od države. 
„Ovo je bila moja prilika za taj željeni korak, nisam birao već sam uzeo ono što mi se nudilo i kao 
odličan učenik sa više nego zadovoljavajućim kriterijumima bivam pozvan u Tursku“, objašnjava 
Dino. 
Kada je odlazio, kaže, seća se pogleda svog oca. 
„U tom pogledu bistrom poput moje reke Lim, bez izgovorene jedne reči, sve mi je bilo jasno ali mi 
nije bilo svejedno. Naime, imamo izreku koja kaže „Pametnom je išaret dovoljan“. Išaret znači znak ili 
nešto što se ukazuje određenoj osobi, te je meni ukazano šta mi je činiti“, smatra on. 
Nije on taj, kaže, koji diktira uslove, ali jeste onaj koji je završio određene škole. 
„Bilo bi zgodno da shodno mom obrazovanju nađem posao u ministarstvu spoljnih poslova ili 
unutrašnjih poslova Srbije, ali nekoliko mojih pokušaja da se isto ostvari biva odbačeno od strane 
predstavnika države Srbije“, objašnjava Dino. 
Turska mu je, ističe, pružila mogućnost rada i dokazivanja na polju njegove struke, a to su bezbednost, 
međunarodni odnosi i jezici. 
„Radio sam preko dve godine na Turskoj Radio Televiziji u emisiji koju sam vodio sa svojim 
prijateljima. Priroda te emisije jeste bila da se obraćamo mladim ljudima i emitovala se petkom u 21 
čas, a repriza je bila nedeljom ujutru. Ime programa bilo je „Pričajte sa nama“. Emitovala se od 2016. 
do 2019. godine. Turska mi je omogućila da pomognem svojoj zemlji takođe kroz poslednji 
implementirani projekat obuhvatajući rad MUP-a republike Srbije, Ministarstva turske dijaspore, 
policije i službi granične bezbednosti“, priča Dino. 
Kaže i da nije diplomirao na bilo kakvom „Mega Privatnom Univerzitetu“ ili nekoj drugoj ustanovi, 
koja se bavi trgovinom i štampanjem diploma. 
„Imao sam sreću da su moji profesori izuzetno cenjeni kako u zemlji tako i u inostranstvu. Naravno, 
moram stalno da pratim dešavanja na Balkanu, regiji Bliskog Istoka kao i šire. Postoje određeni 
segmenti interesa na Balkanu od strane moćnijih država, ali je glavna stvar da Srbiji nedostaje veći 
stepen bezbednosti kao i granične kontrole. Uključujući ljudstvo i tehnologiju koja sprečava bilo koji 
vid krijumčarenja. Na veliku žalost BIA i njen uticaj na Ministarstvo spoljnih poslova nije kao nekada 
te se određene stvari i ne mogu tako efikasno uraditi kako bi trebalo“, smatra Dino. 
Dotakao se i problema mladih ljudi u Srbiji. 
„Postoji veliki vakum u kojem mladi mogu naći posao jer mladi zaista žele da rade i doprinose razvoju 
društva i očuvanju zemlje. Vlada je prolazna, ljudi su prolazni kao i njihove funkcije, međutim država 
mora i treba da živi, ali to je moguće jedino kroz individualni i zajednički razvoj same te zemlje, u 
ovom slučaju Srbije. Svesno moramo odbaciti neefikasan kadar i otvoriti vrata obrazovanim ljudima 
koji su željni rada i dokazivanja na datom polju“, naglašava on. 
Veliki problem u Srbiji, navodi, jeste i siromaštvo. 
„On jeste problem i neophodna je reforma prvo određene politike i strategije razvoja poslova kao i 
zaštite prava radnika. Siromaštvo nije instant rešiv problem već dugotrajan pravilno kalkulisan plan 
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za žitelje Srbije. Ovom problemu treba da pristupe profesionalnci u toj oblasti u saglasnosti sa 
privatnim sektorom zarad kreiranja bolje klime mogućih zaposlenja“, predlaže Dino. 
On je stanje u društvu uporedio sa delom Franca Kafke „Metamorfoza“. 
„Kada ubijete komarca realno je da je to jedan od pet miliona, iako je krv na košulji i dalje sveža. 
Vidite i sami da moramo od dosadnih komaraca procesom metamorfoze postati malo drugačije bube. 
Kafka je to na sebi svojstven način objasnio, a moje objašnjenje je striktno vezano za rezultate i 
jedinstvo u narodu. Kada narod bude ujedinjen oko jedne zajedničke ideje tada će svrha tih protesta 
imati rezultate. Komarac može preneti malariju, a nadam se da ovi naši mogu preneti demokratiju jer 
u kvantitetu može uvek biti kvaliteta“, slikovito opisuje Dino. 
Moramo, kaže, biti svesni da na političkoj sceni u Srbiji nedostaje entuzijazma, sposobnosti, veštine 
kao i umnih mladih intelektualaca koji mogu doprineti Srbiji. 
On ističe da činjenica da se kreće u akademskim krugovima znači da je ljudima iz njehovog okruženja 
lako da razumeju dešavanja u Srbiji. 
„Prilikom interakcije sa ljudima koji nisu iz ovih krugova uvek dobijem niz pitanja koja se odnose na 
prirodne lepote moje zemlje i mesta koja bi trebalo da posete. Turci imaju jako pozitivno mišljenje o 
regiji Balkan generalno i Srbiji specifično“, objašnjava on. 
U Turskoj osim ambasadora i diplomatskog odeljenja sa kojim ima korektan odnos, kaže, postoje 
građani i iz naše zemlje sa kojima ima dobar odnos. 
„Nemam problem sa komunikacijom jer govorim nekoliko jezika te bilo koja jezička barijera biva brzo 
prevaziđena i sklapanje prijateljstva je nešto što je prirodno i logično. Osim građana Srbije ovde 
možete naći građane svih Balkanskih zemalja tako da su naša zajednička druženja uvek zanimljiva i 
prijatna“, navodi Dino. 
Priča nam i šta je sve proživeo za ovo vreme koliko živi i radi u Turskoj. 
„U Turskoj sam bio kada je FETO teroristička organizacija pokušala da ubije i svrgne sa vlasti 
demokratski izabranog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Shvatio sam da vodeća AK Partija 
(Adalet Kalkınma Partisi), Partija Pravde i Progresa zaista jeste takva. Nije me začudila demonizacija 
ove vlasti od strane zapadnih medija kao ni Američki potez Trgovinskog tata sa Turskom“, objašnjava 
on.  
Bio je u Ankari, navodi, i kada su bombe padale, kada su avioni bombardovali zgradu parlamenta, 
vojnici pucali i ubijali civile i unatoč svemu tome, kaže, narod je pokazao da je jedinstvo imperativ i da 
vlada koju su birali radi izuzetan posao za svoje građane. 
„Tada sam shvatio da nama u Srbiji nedostaje takav jedan sistem vođenja države i vlastodršca. Samo 
boravak u stranoj zemlji i završavanje studija Međunarodnih odnosa mi omogućava da objektivno 
rasuđujem i razumem situaciju u kojoj se nalazi jedna država i sam ja. Dosta se čovek izgradi kada zna 
da se mora osloniti na svoje kvalitete, na sopstveni rad i naravno na neizmernu ljubav koju crpimo od 
svoje porodice koja se nalazi u Srbiji. Zaista se nadam da ću u što kraćem roku uspeti da doprinesem 
konkretnom razvoju Srbije, ali naravno više to ne zavisi od mene već od države, da mi i to dopusti, 
govori Dino. 
Foto: Privatna arhiva 
On upućuje hvale i na račun Ministarstva zdravlja Turske za to sa kojom lakoćom je sada omogućeno 
svima da odu u bolnicu. 
„Sve se radi preko interneta, unesu se podaci i zakaže sastanak sa doktorom i naravno po tom sistemu 
izaberete bolnicu dan sat i završite sve jako brzo bez da date bilo kakav poklon doktoru koji je pod 
zakletvom da vas mora lečiti. Zemlja je jako dobro digitalizovana od sistema javnog prevoza, preko 
plaćanja svih računa do vađenja rodnog lista. Sve se radi preko interneta, naravno umesto pečata tu je 
zvanični bar kod“, objašnjava Dino. 
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Вучуревић: Плате веће, а растао и извоз 
Извор: Dnevnik.rs 
     
– Индустријска производња у Републици Србији у прва два месеца ове године била је седам 
процената већа у односу на исти период 2019. године, док је у АП Војводини та производња у 
јануару и фебруару 2020. године у односу на исти период лане забележила раст од 8,4 процента 
– изјавио је председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић за „Дневник.  
Повећање физичког обима производње, истакао је, забележено је у 18 производних области 
прерађивачке индустрије покрајине од укупно 24. 
Производња је у сектору прерађивачке индустрије повећана 9,6 процената у односу на исти 
период лањске године, док је обим производње опао у сектору рударства (–0,2) и сектору 
снабдевања електричном енергијом, гасом и паром (–16,6). 
По речима председника ПКВ-а, укупна вредност спољнотрговинске размене у Покрајини током 
прва два месеца 2020. године износила је 2,2 милијарде евра, што је 11,6 процената више у 
односу на исти период 2019.  

 
Инфлација два процента 
Посматрано у међугодишњем периоду, мерено растом потрошачких цена производа и услуга, 
инфлација је у фебруару 2020. године износила непуна два процента – 1,9. 
– У односу на ниво цена у јануару 2020. године, потрошачке цене у фебруару  забележиле су 
раст од 0,6 процената – навео је Вучуревић. – Ниво цена робе порастао је  0,4 процената, а ниво 
цена услуга 1,3 проценат. На месечно кретање потрошчких цена највише су утицали сезонско 
поскупљење  поврћа и туристичких аранжмана, као и раст цена цена прерађене хране, услуга 
фиксне телефоније и цигарета. У супротном смеру највише је утицало појефтињење нафтних 
деривата. 

 
– Извезено је робе за милијарду евра, што представља повећање од 11,3 процента, док је увоз 
износио 1,2 милијарду евра и повећан је 11,9 процената посматрано на међугодишњем нивоу. 
Из размене се бележи дефицит од 153 милиона евра, што је 15,3 процената више. Покривеност 
увоза извозом је благо смањена и износи 86,8 процената, а у прва два месеца 2019. године била 
је 87,2 процената – предочио је Вучуревић.  
У нашој земљи, истакао је, промет робе у трговини на мало забележио је раст од 14,2 процената 
у текућим ценама и 12,1 процената у сталним ценама гледајући јануар–фебруар ове године у 
односу на исти период 2019, док је на подручју наше покрајине забележен раст од 13,6 
процената у текућим ценама и 11,6 процената у сталним. 
– На унутрашњем тржишту у земљи у прва два месеца 2020. године у односу на исти период 
2019, рачунато у текућим ценама, забележено је повећање промета код групе храна, пиће и 
дуван – 11,9 процената и 9,1 процената у сталним ценама код непрехрамбених производа, осим 
моторних горива, где је повећање 16 процената у текућим ценама и 15,6 у сталним – нагласио је 
председник Привредне коморе Војводине. 
Он је навео и податке да је број незапослених у АПВ смањен па је тако забележено 103.507 
незапослених лица, што је готово 13 процената – 12,9 – мање, односно да је 15.371 мање особа 
без радне књижице. 
Паду незапослености највише је допринело запошљавање у Јужнобачком округу, где је 
забележено 5.275 незапослених мање, и у Јужнобанатској области, где је 3.456 незапослених 
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мање, што збирно чини више од половине – 56,8 процената укупног броја мање незапослених у 
Покрајини. 
– У региону Покрајине просечно исплаћена зарада, без пореза и доприноса, износила је 57.003 
динара и номинално је била  11,6 процената већа у поређењу с јануарском нето зарадом лане. 
Просечно нето зарада у јануару  2020. године забележила је номинални раст, како на нивоу 
целе земље, тако и сваког региона у покрајини, посматрано међугодишње. У јануару 2020. 
године уочава се да су у Јужнобачком и Јужнобанатском округу регистроване  нето зараде 
изнад просека АПВ, што је у складу с натпросечним привредним потенцијалима тих округа  – 
казао је Бошко Вучуревић. 
З. Делић 
 
 

 
 

Đorđević: Neće doći do znatnog povećanja broja nezaposlenih na tržištu 
rada 
 
 
AUTOR: 
Beta 
 
 Izvor: Tanjug/Dragan Kujundžić 
 
Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević ocenio je da 
u narednim danima neće doći do znatnog povećanja broja nezaposlenih na tržištu rada. 
"Imajući u vidu mere koje je Vlada predstavila za pomoć privrednicima, a u cilju očuvanja radnih 
mesta, mislim da do takvog scenarija neće doći", rekao je Đorđević za Večernje novosti.  
Đorđević je rekao i da je Nacionalna služba za zapošljavanje omogućila da svi ostvare svoja prava u 
skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. 
"Napominjem da i dalje sprovodimo mere aktivne politike zapošljavanja i pružamo podršku, kako 
tražiocima zaposlenja, tako i poslodavcima. Takođe, svi javni pozivi su i dalje aktuelni i obezbeđena je 
mogućnost podnošenja zahteva za učešće u njima, ali sada samo elektronskim putem", rekao je 
Đorđević. 
Kako list navodi, četvrtu nedelju vanrednog stanja Srbija je dočekala sa nešto više od 2.000 
otpuštenih radnika, odnosno, toliko ljudi se prijavilo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. 
Đorđević je rekao da bez obzira na vanredno stanje, zaposleni koji smatraju da im je povređeno pravo 
iz radnog odnosa po osnovu rada mogu da se obrate Inspektoratu za rad koji će u skladu sa svojim 
nadležnostima i ovlašćenjima preduzeti odgovarajuće mere. 
"Inspekciji se mogu obratiti putem mejlova inspekcija@minrzs.gov.rs ili kontrola@minrzs.gov.rs ili 
na broj telefona 0800 300 307 koji je besplatan", rekao je Đorđević. 
On je naveo da će se penzije isplaćivati sve vreme trajanja vanrednog stanja na isti način kao i u 
redovnim okolnostima. 
"Jedina promena odnosi se na dinamiku njihove isplate za penzionere iz kategorije zaposlenih koji će 
ih, u skladu sa odlukom Vlade, počev od martovske, primati u celosti za prethodni mesec", rekao je 
Đorđević. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist47/Vecernje-novosti-
http://rs.n1info.com/journalist47/Vecernje-novosti-
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Stojiljković: Vlast ne može sama da odlučuje o merama, to je novac svih 
građana 
 
 
AUTOR: 
Beta 
Izvor: N1 
 
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" Zoran Stojiljković ocenio je 
da vlast ne može sama da odlučuje o antikriznom paketu vrednom 5,1 milijardu evra jer 
je reč o novcu građana i dugovima koji će pasti na teret svih zaposlenih. 
"Aktuelna situacija i ono što tek sledi nalaže više odmerenosti umesto trijumfalnog marketinškog 
isticanja navodnog poklona građanima. Jer, svima treba da bude potpuno jasno da vlast samo 
raspoređuje novac zaposlenih građana", naveo je Stojiljković u pisanoj izjavi. 
On je naveo da "Nezavisnost" nije konsultovana prilikom koncipiranja vladinog paketa mera, iako je 
reč o raspodeli novca svih zaposlenih. 
"Država će se dodatno zaduživati, a dugove će morati da vraćaju opet svi radno angažovani. Sve govori 
da je, unutar dolazeće ozbiljne krize, iz logike vanrednog stanja lako preći u zlokobnu tišinu radnog 
logora u kome će poluzaposleni i dodatno osiromašeni i zaplašeni biti usmereni na golo 
preživljavanje. Zato vlasti polažu veliki ispit odgovornosti, sposobnosti i solidarnosti", naveo je 
Stojiljković. 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-

