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SSSS: Dokle će menadţmentu Jure profit biti vaţniji od zdravlja radnika? 
 
Pogon „Jure“ u Leskovcu je od početka pandemije bio i ostao glavno mikroţarište 
korona virusa, koje nadleţni drţavni organi ne mogu ili ne ţele da spreče, ističe Savez 
samostalnih sindikata Srbije i pita dokle će menadţmentu te firme profit biti bitniji od 
zdravlja radnika. 
 
Piše: Danas Online 
     

Predsednik Srbije u poseti Juri u Leskovcu Foto: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević (arhiva) 

Prema dosadašnjim zvaničnim podacima Kriznog štaba, od 339 obolelih građana Leskovca, 67 je 
zaposleno u leskovačkom pogonu te juţnokorejske kompanije. 

„Dok se broj novozaraţenih, prema zvaničnoj statistici, svakodnevno uvećava, na rezultate 
novotestiranih se još uvek čeka, pa postoji velika opasnost da ih je mnogo više. Zbog neodgovornog i 
nehumanog ponašanja menadţmenta „Jure“, Leskovac je preuzeo neslavno prvo mesto u Srbiji po 
broju novozaraţenih“, navode iz SSSS. 

Kako ističu, Savez samostalnih sindikata Srbije je na to konstantno upozoravao, slao brojne dopise 
inspekciji i najvišim drţavnim organima. 

„Iako je Inspekcija rada u dva navrata posetila taj pogon, ništa se nije pozitivno promenilo u 
ponašanju menadţmenta, koje je nastavilo sa kršenjem sanitarnih i zdravstvenih propisa, koje je 
drţava propisala. Zaposleni se pozivaju na posao bez obzira da li su bili u kontaktu sa obolelim 
osobama i moraju da rade jedan do drugog, uprkos preporukama da moraju biti na udaljenosti većoj 
od dva metra. Ko odbija da radi, preti mu se otkazom, dok bahati čelnici „Jure“ prete da će, umesto 
obolelih i onih koji zbog nepoštovanja mera odbijaju da rade, „u svoje pogone zaposliti nove radnike 
sa Nacionalne sluţbe za zapošljavanje“, navodi se u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Dodaju da imaju najave da onima koji već dve godine rade na određeno vreme, neće biti produţavani 
ugovori o radu. 

Smatraju da je pored velikog broja zaraţenih radnika, ovakvo ponašanje dovelo do toga da su 
zaposleni svakodnevno pod stresom i u strahu da li će oboleti od virusa ili dobiti otkaz. 

„Za sve u Srbiji, osim nadleţnih drţavni organa, odavno je očigledno da kompaniji „Jura“ nije stalo do 
zdravlja zaposlenih i svih građana Srbije, jer su zaslepljeni jurenjem profita i njihovim ličnim 
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bogaćenjem. Ne samo da sva nastojanja naše centrale da zaštiti te radnike bivaju onemogućena, već 
menadţment „Jure“, uprkos ustavnom pravu, onemogućava i ne priznaje pravo na sindikalno 
organizovanje, preteći otkazima onima koji to pokušaju“, dodaju u saopštenju. 

Podsećaju da je zato Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije, sa poslednje sednice, odrţane 
11. maja, uputilo zahtev Vladi Srbije, svim inspekcijskim organima i Kriznom štabu da najenergičnije 
spreče ovakvo ponašanje menadţmenta „Jure“ u Leskovcu, a da protiv odgovornih budu podnete 
prekršajne i krivične prijave. 

Time bi, kako kaţu, uputili jasnu poruku svim neodgovornim i bahatim poslodavcima da se i u Srbiji 
moraju poštovati njeni radnici i svi građani i da zakonska regulativa vaţi za sve. 

Bivši radnici i penzioneri PKB-a započeli blokadu u Padinskoj Skeli 
 
Bivši radnici i penzioneri PKB korporacije započeli su jutros blokadu upravne zgrade 
PKB korporacije u Padinskoj Skeli sa zahtevom da im drţava ako nema novca dodeli 
zemljište na ime akcija koje nisu dobili kada je prodat deo te kompanije. 
 
Piše: Beta 

Predsednik udruţenja radnika i penzionera Milinko Miladinović rekao je za Betu da ne dozvoljavaju 
ulazak i izlazak ljudi i vozila u prostor upravne zgrade i da čekaju odgovor PKB korporacije i drţave na 
njihove zahteve. 

„Bili smo na razgovoru kod pomoćnika direktorke PKB korporacije Biljane Balšić, ali je ona rekla da 
moţe samo da prenese zahteve direktorki Vanji Milić“, preneo je Miladinović. 

Povod za nastavak protesta koji su započeli pre nekoliko meseci je, kako kaţe Miladinović, to što je 
PKB korporacija „za 13.000 evra prodala taj logo“ firmi Al Dahra koja je kupila deo imovine tog 
poljoprivrednog kombinata, pa se plaše da se ne proda i preostala zemlja. 

Deo imovine tog kombinata u koju je uračunato 16.785 hektara zemlje, ceo stlčni fond od oko 20.000 
grla stoke, sva mehanizacija i zalihe rezervnih delova prodati su krajem 2018. godine Al Dahri iz 
Ujedinjenih Arapskih Emirata za oko 120 miliona evra. 

Radnici nisu tada dobili akcije jer je kombinat kroz više pravnih akata iz društvenog transformisan u 
drţavno preduzeće, a radnici su ranije isključeni iz prava na besplatne akcije jer se računalo da će ih 
dobiti prilikom privatizacije firme u kojoj rade. 

Oni, njih oko 3.000, sada potraţuju na ime akcija ukupno oko 11,8 miliona evra po osnovu prodajne 
cene dela imovine Al Dahri i zbog toga su tuţili drţavu, ali se sudski proces usporeno odvija zbog 
promene sudija. 

Radnici su zbog toga ogorčeni i traţe zemlju ako drţava nema novca da ih obešteti jer u neprodatom 
delu imovine PKB korporacije ima još 11.810 hektara gradjevinskog i poljoprivrednog zemljišta. 

Al Dahra je hektar kupljene zemlje u proseku platila 4.700 evra, a pre godinu dana PKB korporacija je 
prodavala hektar u Kovilovu po 38.000 evra. 
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Посао изгубило 9.000 радника, добило око 9.700 

Извор: Tanjug 
     

ЛАЗАРЕВАЦ: Председник Александар Вучић изјавио је да је у Србији током ванредног стања 
због епидемије корона вируса посао изгубило 9.000 радника, а добило га око 9.700 и као 
неистините одбацио наводе истраживања по којем је током кризе посао изгубило 200.000 
радника. 

 
На питање да прокоментарише наводе из истраживања SeConS групе за развојну иницијативу, 
у којем се наводи да је у Србији током пандемије корона вируса и ванредног стања посао 
изгубило око 200.000 људи, Вучић је, питајући за релевантност истраживања, тражио од 
новинара објашњење ко је та група, али није добио одговор. 

Ви сутра можете да изађете са истраживањем да је четири милиона људи изгубило посао... 
Нема их толико да раде, али можете да изађете са тим. Ми смо у плусу са 633 људи, као и 
Француска.. Знате ли шта је 200.000 људи?, упитао је Вучић. 
Он је рекао да се истраживања раде по правилима Евростата и да морају да буду озбиљна. 

SeConS група... Шта све има у нашој земљи... Покажите ми где су ти људи. Него пало нам на 
памет да несто кажемо против некога и што горе измислимо, то ћемо боље да прођемо. Знам и 
земља је равна плоча, то има више присталица него та SeConS група, рекао је Вучић. 

Поједини медији пренели су истраживање SeConS групе за развојну иницијативу, у којем се 
наводи да је у Србији током пандемије корона вируса и ванредног стања посао изгубило око 
200.000 људи или осам одсто оних који су били запослени, укључујући и неформално 
запослене и самозапослене, у фебруару ове године. 

Неће бити отказа, ново повећање плата можда пре краја године 
Рударски басен Колубара је срце енергетског система и српске економије, а 
новоотворени површински откоп Радљево-Север обезбедиће угаљ за наредних 60 
година, изјавио је Вучић. 

Председник је захвалио свим рударима, јер, каже, зна се колико је тежак њихов хлеб, коликим 
се ризицима излажу и колико њихове породице пате због њиховог посла. 
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Колубара је срце нашег енергетског система и српске економије. Хвала вам свима, 14.300 
радника, рекао је председник. 

Он је поручио да неће бити отказа, нити смањења плата, већ ће се, напротив, гледати да, 
уколико земља буде успешна, буде поновног повећања плата. 

Вучић каже да се на копу Радљево-Север ради на откривкама од октобра 2019. године, као и да 
ће ту први угаљ бити ископан 2022. године. 

 
Подаци о ПДВ показаће којм брзином излазимо из кризе 

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће сутра стићи подаци о наплати ПДВ-а, 
који ће, како каже, бити показатељ којом ће брзином Србија изаћи из кризе, настале услед 
епидемије вируса корона. 

Сутра нам долази ПДВ, ако буде био добар дан за приходе, моћи ћемо да вам кажемо којом 
брзином и на који начин ћемо да излазимо из кризе, рекао је Вучић новинарима на 
површинском копу Радљево-Север. 

Поновио је да је уверен да ће Србија из кризе изаћи много брже него било која друга земља не 
само у овом делу Европе, већи и у целој Европи. 

 
Готово 500 милиона евра биће уложено у овај коп, тим ћемо гарантовати око 60 година 
снабдевања угља из овог копа, док се не буде даље ширио, рекао је Вучић и додао да ће тај коп 
обезбеђивати око 13 или 13,5 милиона тона угља годишње. 

Захвалио је рударима који раде и када је киша и сунце и снег, који морају увек да раде. 

Користимо струју, а не питамо се ко ради како бисмо је имали, казао је он и истакао да није 
било проблема у снабдевања струјом ни током ове последње кризе. 

Он је изразио очекивање да ће рудари имати још боље материјалне услове и већа примања у 
наредном периоду и додаоа да је све то могуће захваљујући одговорној финансијској политици. 

Пред нама велики и тежак задатак и заједнички морамо са ентузијазмо и енергијом да уђемо у 
економски оправак земље и да искористимо потенцијал. Уверен сам да ћемо бити најбољи у 
Европи, навео је председник. 

Вучић истиче да све међународне финансијске институције кажу да ће Србија лакше поднети 
кризу него друге земље. 

Држава ће да инвестира више и у путеве, пруге и још сназнзије ће наставити да гради домове 
здравље, болнице, клиничке центре и друго. Јавним инвестицијама не само да можемо да 
спасемо економију већ и да помогнео приватни сектор да изађе из ове ситуације. Желимо да 
народ види да Србија чврсто стоји на ногама и да унесемо ту врсту оптимизма, поручио је 
Вучић. 

https://www.dnevnik.rs/politika/vucic-obisao-novi-kop-u-kolubarioko-400-tona-zaliha-ugla-14-05-2020
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Како каже, сутра је за нас важан дан пошто ће се тада видети како иду приходи у мају. 

Додао је да ће у јуну бити поново исплаћен минимлац за предузетнике, микро, мала и средња 
предуећа, као и 50 одсто за плате великих предузећа. 

Потрудили смо се да све што смо ставили у план и испунимо. То је један од најбољих планова 
за оправак у Европи, који је заснован на реалном новцу, казао је Вучић. 

Вучић: Како год окренете, сви очекују успех Србије 

ЛАЗАРЕВАЦ:  Председник Александар Вучић изјавио је данас да ниједна светска финансијска 
инситуција не каже да ће у Србији стање привреде бити лошије него у другим земљама, те да не 
зна како да одговори на критике оних који су својевремено, 2008. године, земљу задуживали 
по веома неповољним условима, а данас кажу да није добро када се нешто добије најповољније 
могуће. 

“Када узмете податке ММФ-а, Светске банке, Европске комисије или ЕБРД-а, како год окренете 
- Србија је за све њих земља која ће бити или прва или друга у Европи по стопи раста”, рекао је 
Вучић данас, коментаришући полемике на рачун економских процена владе. 

Председник је указао и да све иностране финансијске институције кажу да је јавни дуг Србије 
под контролом и поновио да наш јавни дуг никада неће прећи ниво Мастрихта, односно 60 
одсто БДП-а, што је и граница до које није угрожено функционисање јавног финансирања. 

“Без обзира да ли узимамо занављање, односно ''ролл овер'' кредите или се задужујемо, увек 
пратимо раст БДП-а и суштински не остављамо веће обавезе нашој деци, већ улажемо новац у 
развој инфраструктуре, у оно што остаје у земљи, фабрике, производне системе. То је од 
кључног значаја”, рекао је Вучић. 

Када је реч о стопама раста, председник је приметио да је Србија у релевантним прогнозама 
прошла као и Словенија, и нешто боље од Мађарске, земаља које, иначе, имају “инвестмент 
граде” и чланице су Европске уније. 

“Толико о томе колико финансијски инвеститори из Европе и САД имају поверење у сигурност 
јавних финансија Србије”, подвукао је Вучић. 

Он је указао и да Србија не би могла од ММФ-а да добије ништа на рок од седам година, већ 
највише на пет, или краће да су истините тврдње да српска економија не стоји добро. 

“Како да одговорам људима који су земљу на краткорочне обвезнице задуживали по 7,5 одсто, а 
који би данас да вам кажу да није добро нешто најбоље што добијате на светском тржишту, по 
најповољнијим условима” истакао је Вучић. 

Како је рекао, не жели да меша политику и реалан живот, јер мисли да грађани то добро виде. 

“Не постоји нико ко ће да каже да ће у Србији бити лошије стање, него у било којој земљи у 
Европи. Ниједна од европских и светских инситуција”, рекао је Вучић. 
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Он је додао да су се јуче водили разговори и са ЕИБ, о даљим инвестицијама. 

 

 

Чадеж: 90 одсто привредника не планира да смањи број запослених 

 
Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Према резултатима најновије анкете о очекивањима привредника, у оквиру 
редовног кварталног истражвања ПКС, упркос умањеним приходима 90 одсто анкетираних не 
намерава да смањује број запослених и 60 одсто планира да даље инвестира у основна средства 
и опрему и чак повећа инвестиције, изјавио је данас председник Привредне коморе Србије 
Марко Чадеж. 

 
Чадеж је гостујући на РТС-у рекао да су економске мере које је држава донела добре, а да ће 
раст српске економије, обзиром да се у великој мери ослања на економије Европске уније, 
зависити и од покретања привреда у државама ЕУ. 

"Мере које је влада донела омогућиле су да се сачувају радна места, да се сачувају фирме. Сада 
иде онај други део мера, кредити Фонда за развој и кредити банака уз гаранцију државе...", 
објашњава Чадеж и наводи да најновији подаци говоре да је у Фонд за развој стигло више од 
1.600 захтева, а да је 512 кредита већ одобрено и да су почеле да стижу прве уплате на рачуне 
предузећа. 

Председник ПКС је истакао да су током трајања ванредног стања компаније показале велику 
међусобну солидарност, поготово разумевање великих компанија према малим предузећима и 
да је мали број фирми био блокиран, што је сачувало ланац добављача. 

Након првих донетих економских мера помоћи привреди, Чадеж очекује да ће се туристичкој 
привреди омогућити повољнији, субвенционисани кредити. 

Чадеж је указао да је Србија успела да одржи извоз робе и током ванредног стања а да је 
прехрамбена индустрија у том периоду чак имала и раст. 

Наша земља и регион, закључио је Чадеж, у наредном периоду могу да очекују и нове стране 
директне инвестиције. 

У јуну посао за још стотинак најбољих дипломца медицине 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Током ванредног стања, због епидемије вируса корона, запослено је 4.500 
здравствених радника, од тога 1.500 лекара, каже министар здравља Златибор Лончар и додаје 
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да ће у јуну бити запослено још стотинак најбољих дипломаца медицинских факултета и више 
од 200 медицинских сестара са најбољим резултатом током школовања. 

 
Он је за Танјуг рекао да је програм запошљавања најбољих дипломаца почео 2018. године од 
када се на сваких шест месеци примају најбољи свршене студенте коју у индексима имају 
највише оцене - 9 и 10, као и медицинске сестре и техниче с најбољим резултатом током 
школовања. 

До сада смо у четитри акције запослили 400 лекара и 500 медицинских сестара. То ћемо 
наставити и даље већ почетком јуна, навео је Лончар. 

Он је нагласио да је у току процедура с медицинским факултетима да се запосле најбољи 
дипломци "на којима треба да остане здравствени систем". 

Факултети нам још достављају податке, али сигурно ће бити запослено стотинак лекара и више 
од 200 медицинских сестара и техничара, навео је он. 

 

 

Sindikati: Menadţment Jure nastavlja da krši zdravstvene propise 

 
Savez samostalnih sindikata Srbije upozorio je danas da je menadţment „ Jure“  nastavio da krši 
sanitarne i zdravstvene propise i navodi da je pogon te juţnokorejske kompanije u Leskovcu od 
početka pandemije bio i ostao glavno mikro�ţarište korona virusa. 

U saopštenju Sindikara navodi se da je Inspekcija rada u dva navrata posetila taj pogon, ali da 
menadţment nastavlja da se ponaša neodgovorno i nehumano. Kaţu da se zaposleni pozivaju na 
posao bez obzira da li su bili u kontaktu sa obolelim osobama i moraju da rade jedan do drugog, 
uprkos preporukama da moraju biti na udaljenosti većoj od dva metra, a onima koji odbijaju da rade 
preti se otkazom. 

Savez samostalnih sindikata Srbije navodi da je prema dosadašnjim zvaničnim podacima Kriznog 
štaba, od 339 obolelih građana Leskovca, 67 zaposleno u "Juri", dok se broj novozaraţenih, prema 
zvaničnoj statistici, svakodnevno uvećava. 

Kaţu da se na rezultate novotestiranih još uvek čeka, pa postoji velika opasnost da ih je mnogo više. 

Podsećaju da je predsedništvo Sindikata uputilo zahtev Vladi Srbije, svim inspekcijskim organima i 
Kriznom š tabu da najenergičnije spreče ovakvo ponašanje menadţmenta "Jure" u Leskovcu, a da 
protiv odgovornih budu podnete prekršajne i krivične prijave. 
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Ko nema pravo na minimalac, da ga ne podiţe: Neki dobili sredstva iako ne 
ispunjavaju uslove 

E. B. TALIJAN  

Šta da rade privrednici koji su dobili sredstva a ne ispunjavaju uslove za drţavnu podršku. Uplate 
stigle i penzionerima i zaposlenima u drugim firmama 

NA račune većeg broja privrednika, koji ne ispunjavaju uslove, prošle nedelje uplaćeni su minimalci iz 
drţavnog paketa podrške, saznaju "Novosti". Među njima su svi preduzetnici koji su penzioneri ili su u 
radnom odnosu kod drugog poslodavca i nemaju prava na direktna davanja. S druge strane, retki su 
slučajevi da ima i firmi koje zadovoljavaju kriterijume za ovu pomoć, ali na njihove račune još nije 
stigao novac. 
 
- Niko neće biti oštećen - kaţu nezvanično za naš list u nadleţnim institucijama. - Ako neko ispunjava 
uslove, a nije dobio sredstva, dobiće ih. Poreska uprava trenutno radi sveobuhvatnu analizu, a 
proveravaće svaki pojedinačni slučaj i utvrditi da li je novac stigao i onima koji na to nemaju pravo. 
 
Iz Saveza računovođa i revizora Srbije (SRRS) i iz nadleţnih institucija savetuju da preduzetnici i 
poslodavci kojima su uplaćeni minimalci, a ne ispunjavaju uslove ili su dobili više sredstava nego što 
im pripada, taj novac ostave na tzv. kovid-računu. Na isti način treba da postupe i oni koji imaju bilo 
kakve sumnje u pogledu iznosa koji im je stigao, i da sačekaju zvanično tumačenje. Novac koji je 
greškom isplaćen privrednicima koji na to nemaju pravo prema Uredbi automatski će se vratiti sa 
kovid-računa u republički budţet posle 15. avgusta. 
 
Vesna Nešić, iz SRRS, kaţe da su im se telefoni usijali od prošlog četvrtka kada su uplaćena sredstva 
za minimalne zarade. Računovođe traţe tumačenja za različite situacije. 
 
- Uprava za trezor je, po svemu sudeći, preuzimala podatke o broju zaposlenih sa centralnog registra 
obaveznog socijalnog osiguranja iz marta meseca, ne uzimajući u obzir od kog meseca je poslodavac 
počeo da primenjuje mere - objašnjava Nešićeva. - A, mogao je da bira od marta ili od aprila, ako je za 
prethodni mesec isplatio zaradu do dana početka primene Uredbe. Samo poslodavci koji su imali isti 
broj zaposlenih tokom ova dva meseca dobili su onoliko sredstava koliko je trebalo. 
 
Kod ostalih, koji su imali neke specifičnosti, kao što je kraće radno vreme ili su menjali broj radnika, 
nastali su problemi, kao i kod preduzetnika. 
 
- Svim preduzetnicima je prebačen novac na kovid-račun bez ikakvih izuzetaka, čak i onima koji su 
penzioneri i koji su u radnom odnosu kod drugog poslodavca i nemaju pravo na to - kaţe naša 
sagovornica. - Ima slučajeva da su zaposleni koji nisu angaţovani puno radno vreme dobijali iznos kao 
da jesu, iako bi on trebalo da bude srazmeran njihovom radu. 
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Ministarstvo finansija je, kako navodi, dalo tumačenje za situacije u kojima se neko prijavio za mere, 
ali je u međuvremenu odlučio da ne koristi pogodonosti i direktna davanja. Ta preduzeća treba da 
nastave da plaćaju poreze i doprinose i da ne podiţu sredstva sa kovid-računa. Nešićeva očekuje da će 
sledeća isplata minimalca, koja se očekuje između 7. i 10. juna, biti bolje organizovana. 
 
Propisane su velike kazne za zloupotrebu pomoći drţave, pa se postavlja pitanje šta se dešava ukoliko 
neki preduzetnik ne poznaje Uredbu, a dobio je sredstva na koja nema pravo i utrošio ih je. Nešićeva 
naglašava da oni ne vode sami knjige, već to čine računovođe, tako da moraju da budu informisani. 
 
PARE LEGLE I ZA OTPUŠTENE 
VESNA Nešić iz Saveza računovođa i revizora Srbije kaţe za "Novosti" da su novac dobili i neki 
preduzetnici koji su broj zaposlenih smanjili za 100 odsto, a ne bi trebalo prema Uredbi. 
 
- Ima i obrnutih situacija, da je neko u aprilu znatno povećao broj zaposlenih i od tada počeo da 
primenjuje mere, ali mu je uplaćen novac samo za one radnike koji su bili angaţovani u martu - 
objašnjava Nešićeva. - Ređi su slučajevi, oko 10 odsto firmi, da nisu dobili sredstva. 

“Posao izgubilo 9.000 radnika, dobilo oko 9.700”: Vučić o navodima da je tokom 
vanrednog stanja 200.000 ljudi ostalo bez posla 

Tanjug  

Predsednik Aleksandar Vučić kao neistinite odbacio navode istraţivanja po kojem je tokom krize 
posao izgubilo 200.000 radnika 

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u Srbiji tokom vanrednog stanja zbog epidemije 
korona virusa posao izgubilo 9.000 radnika, a dobilo ga oko 9.700 i kao neistinite odbacio navode 
istraţivanja po kojem je tokom krize posao izgubilo 200.000 radnika. 
Na pitanje da prokomentariše navode iz istraţivanja Secons grupe za razvojnu inicijativu, u kojem se 
navodi da je u Srbiji tokom pandemije korona virusa i vanrednog stanja posao izgubilo oko 200.000 
ljudi, Vučić je, pitajući za relevantnost istraţivanja, traţio od novinara objašnjenje ko je ta grupa, ali 
nije dobio odgovor. 
"Vi sutra moţete da izađete sa istraţivanjem da je četiri miliona ljudi izgubilo posao... Nema ih toliko 
da rade, ali moţete da izađete sa tim. Mi smo u plusu sa 633 ljudi, kao i Francuska.. Znate li šta je 
200.000 ljudi?", upitao je Vučić. 
On je rekao da se istraţivanja rade po pravilima Evrostata i da moraju da budu ozbiljna. 
"Secons grupa... Šta sve ima u našoj zemlji... Pokaţite mi gde su ti ljudi. Nego palo nam na pamet da 
nesto kaţemo protiv nekoga i što gore izmislimo, to ćemo bolje da prođemo. Znam i zemlja je ravna 
ploča, to ima više pristalica nego ta Secons grupa", rekao je Vučić. 
Pojedini mediji preneli su istraţivanje SeConS grupe za razvojnu inicijativu, u kojem se navodi da je u 
Srbiji tokom pandemije korona virusa i vanrednog stanja posao izgubilo oko 200.000 ljudi ili osam 
odsto onih koji su bili zaposleni, uključujući i neformalno zaposlene i samozaposlene, u februaru ove 
godine. 

Ministar Lončar najavio za jun: Posao za 100 lekara i 200 sestara 

B.R.  

Tokom vanrednog stanja, zbog epidemije virusa korona, zaposleno je 4.500 zdravstvenih radnika, od 
toga 1.500 lekara 
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TOKOM vanrednog stanja, zbog epidemije virusa korona, zaposleno je 4.500 zdravstvenih radnika, od 
toga 1.500 lekara - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. 
 
On je najavio da će u junu biti zaposleno još stotinak najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i više 
od 200 medicinskih sestara, sa najboljim rezultatom tokom školovanja. 
- Program zapošljavanja najboljih diplomaca počeo je 2018. godine, i od tada se na svakih šest meseci 
primaju najbolji svršeni studente, koji u indeksima imaju najviše ocene - 9 i 10, kao i medicinske 
sestre i tehničari sa najboljim rezultatom tokom školovanja - rekao je ministar Lončar. - Dosad smo u 
četitri akcije zaposlili 400 lekara i 500 medicinskih sestara. U toku je procedura sa medicinskim 
fakultetima da se zaposle najbolji diplomci, na kojima treba da ostane zdravstveni sistem. 
 
 

 

ŢELITE MINIMALAC, A PAUŠALAC STE Ako ste mislili da je dovoljno 
samo otići u banku i podići novac ozbiljno GREŠITE 

M.A. 
 

Oko 115.000 paušalaca u Srbiji u nedoumici je ovih dana kada je u pitanju drţavna pomoć u vidu 
tromesečne isplate minimalca. Naime, prvu minimalnu zaradu iz svog paketa ekonomskih mera 
drţava je počela da isplaćuje od 7. maja, a oni se pitaju kako podići ovaj novac i da li je on predmet 
oporezivanja. 

Ono što je vaţno, a oko čega mnogi nisu bili sigurni – ako ste paušalac, novac sa namenskog računa 
na koji je leglo nešto više od 30.000 dinara ne moţete prebaciti na preduzetnički, već se novac mora 
prebaciti na lični račun. Šifra plaćanja je 241, a poziv na broj ostavljate prazan. 

Poreski stručnjaci navode da se direktna davanja evidentiraju kao oporezivi prihod. Ukoliko ste 
preduzetnik koji vodi knjige i isplaćuje sebi platu, onda se ovaj minimalac koji stiţe od drţave 
posmatra na taj način i oporezuje se regularno kao plata. 

Ukoliko ste preduzetnik paušalac, porez i doprinose plaćate po poreskom rešenju i nemate dodatna 
oporezivanja. 

Prvi minimalac za više od milion zaposlenih 

Minimalac je deo ekonomskih mera koje je Vlada predstavila 1. aprila kao pomoć privredi i građanima 
pogođenim pandemijom korona virusa. Ovaj drugi set mera odnosi se na direktnu pomoć 
preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, ali i na mikro i mala 
preduzeća u privatnom sektoru. 

Naime, preduzeća i preduzetnici koji su se prijavili za ovu vrstu pomoći dobijaće tri meseca novac za 
minimalne zarade svojih zaposlenih, što bi trebalo da bude podrška kako bi prevazišli trenutnu krizu i 
zadrţali radnike. 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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Vlada Republike Srbije počela je 7. maja isplatu prve minimalne zarade za zaposlene u 
preduzećima koja su se prijavila za pomoć u okviru paketa ekonomskih mera. Na 
račune 232.000 preduzeća uplaćeno je oko 32 milijarde dinara za 1.055.000 
zaposlenih. 

"NEĆE BITI OTKAZA NI SMANJENJA PLATA, MOGUĆE NOVO 
POVEĆANJE" Vučić: Prvi ugalj iz Radljeva 2022. godine, ulaţemo 500 
MILIONA EVRA 

M.A. , T.K. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novootvoreni površinski kop Radljevo-Sever u 
rudarskom basenu "Kolubara". On je istakao da je kop Radljevo jedan od najvaţnijih za energetsku 
stabilnost Srbije u budućnosti. 

"Oktobra 2019. godine počeli smo sa prvim otkrivkama ovde, a prvi ugalj očekujemo da iskopamo 
2022. godine. Ovde ćemo uloţiti 500 miliona evra, a kapaciteti su dovoljni za narednih 60 godina. 
Ovde ćemo kopati 13-13,5 miliona tona uglja godišnje", naveo je predsednik Vučić. 

On se zahvalio rudarima zbog kojih smo imali sigurno snabdevanje i tokom ove krize sa koronom i 
poručio da neće biti otkaza, niti smanjenja plata, već će se, naprotiv, gledati da, ukoliko zemlja bude 
uspešna, bude ponovnog povećanja plata. 

"Sada moramo da krenemo u ekonomski oporavak zemlje. Zato će drţava morati da investira još više, 
investiraćemo u puteve, infrastrukturu, ali i u bolnice... Mi danas moţemo da spasemo ekonomiju 
ovim javnim investicijama, ali da tako pomognemo i privatnom sektoru da što pre izađemo iz krize", 
rekao je Vučić i dodao da je sutra za nas vaţan dan pošto će se tada videti kako idu prihodi u maju. 

Predsednik je rekao da se do jutros u 10 časova čak 2.470.000 građana prijavilo za jednokratnu 
novčanu pomoć od 100 evra. 

Govoreći o tome zašto Srbija nije uzela kredit od Međunarodnog Monetarnog fonda, Vučić je naveo da 
je, prema podacima i MMF i EBRD i svih drugih finansijskih institucija, Srbija zemlja koja će biti prva 
ili druga u Evropi po stopi rasta. 

"O stopi javnog duga svaka institucija kaţe da je u Srbiji pod kontrolom. Bez obzira da li uzimamo 
zanavljanje ili se zaduţujemo, ne ostavljamo veće obaveze našoj deci već pre svega ulaţemo novac u 
razvoj infrastrukutre i to je od ključnog značaja", ocenio je Vučić. 

Kako je dodao, Srbija je kroz korona-krizu prošla jednako kao Slovenija i nešto bolje 
nego Mađarska. 

"A treba imati u vidu da su to su zemlje sa investment grejdom i čanice EU. Treba reći da bismo od 
MMF mogli maksimalno na pet godina da dobijemo kredit, a ne na sedam. Jednostavno, nijedna ni 
evropska ni svetska institucija nije rekla da će Srbiji biti loše. Ţelimo da krenemo sa snaţnim 
investicijama i da podignemo našu zemlju što pre", istakao je predsednik Srbije. 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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Mali: Nastavljamo sa investicijama i projektom Srbija 2025 

Ministar finansija Siniša Mali rekao da je svi treba da budu svesni da ceo svet prolazi kroz najteţu i 
najveću krizu ikada. 

"Fabrike se zatvaraju, radnici otpuštaju, privrede propadaju. Taj nacrnji screnario nije se desio ovde u 
Srbiji. Izašli smo sa dobrim merama i pomoći onima kojima je treba. Izdvojili smo 5,1 milijardu, što je 
oko 11 odsto BDP za one kojima je pomoć najpotrebnija, pre svega mala, mikro i srednja preduzeća", 
rekao je Mali. 

Ničega od toga, kako je istakao, ne bi bilo da nije bilo teških reformi koje su započete 2014. i 2015. 
godine. 

"Te teške reforme su nas dovele da imamo dovoljno novca za sve ove mere kao i da recimo isplatimo 
minimalce", kazao je Mali. 

Istakao je da je sledeći korak, nakon svih privremenih mera koje se sprovode kao pomoć usled 
pandemije, da se nastavi sa investicijama i Programom Srbija 2025. 

Antić: Rudarske i energetske kompanije odrţale i povećale proizvodnju 

Ministar rudarstva i energetiek Aleksandar Antić istakao je da su rudarske i energetske kompanije u 
uslovima pandemije i vanrednog stanja pokazale svoju stabilnost, odrţale redovnu proizvodnju i 
snabdevanje svim ključnim energentima. 

"Posebno ţelim da se zahvalim posebno rudarima EPS-a koji su ostvarili rast 
proizvodnje uglja od 5,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga što smo radili 
u tri smene, nastavili smo i sa svim investicionim projektima. Ova tačka je zaista 
strateški značajna za nas i ţelim da se zahvalim predsedniku za podršku koju nam je 
pruţio", rekao je Antić i dodao da će ovu godinu rudarski sektor i energetske kompanije 
završiti u plusu u odnosu na 2019. i tako doprineti rastu srpskog BDP-a. 

 

Све фабрике раде осим „Фијата” 

Око 2.400 радника на плаћеном одсуству прима 65 одсто плате, па поједини пуне 
кућни буџет радом „на црно”, углавном на градилиштима 
 
Аутор: Бране Карталовић 
 
Крагујевац – Корона је задала тежак ударац светској аутомобилској индустрији. Фабрике 
европских гиганта су затворене још средином марта, а продаја аутомобила на нашем 
континенту опала је за 52 одсто. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/952/Brane-Kartalovic
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Према подацима Европског удружења произвођача аутомобила, најтеже је погођена Италија, 
где је корона имала погубан утицај на привреду. У тој земљи продаја аутомобила у марту била 
је мања за 85 одсто у односу на исти период прошле године. Следе Француска са падом од 72 
одсто и Шпанија која је имала пад од 69 одсто. Немачка, где су рестриктивне мере у борби 
против короне биле најблаже, забележила је пад од 38 одсто. 

У овом тренутку нико са сигурношћу не може да каже колико ће времена бити потребно 
аутомобилској индустрији да се опорави. Корона је променила и свест потрошача. Људи су, 
објашњавају стручњаци, схватили да постоји и нешто што је важније од скупоцених аутомобила 
– здравље. 

Можда се најпре опораве далекоисточни аутомобилски гиганти, не само зато што су земље из 
тог дела света пре изашле из вртлога који је направио вирус, већ и због снажног колективног 
духа који недостаје европским индивидуалистичким друштвима. Али, то је друга прича. 

Компанија „Фијат–Крајслер аутомобили Србија” (ФКАС) само је кап у мору светске 
аутомобилске индустрије, које је пандемија заталасала до те мере да ће неки „бродови” можда 
бити и потопљени. За нашу земљу то би био велики губитак, јер је крагујевачка фабрика 
аутомобила словила за највећег извозника све до доласка Кинеза у смедеревску железару. 

Ситуација је забрињавајућа. Oд попуштања мера у борби против короне и укидања ванредног 
стања, у Крагујевцу су све велике компаније покренуле погоне, осим „Фијата”. Око 2.400 
радника је послато на плаћено одсуство у марту, а нико поуздано не зна када би они могли у 
погоне. Појавиле су се информације да је ФКАС тражио одобрење Владе Србије да се 
производња одложи све до јесени. 

– Има логике у томе, јер интензитет наше производње зависи од отварања  тржишта, пре свега 
у Италији, Француској, Шпанији, где продајемо највише аутомобила – каже за „Политику” 
Зоран Марковић, председник фабричког Самосталног синдиката. 

Ове године, у крагујевачком „Фијату” направљено је око 10.000 „500-Л”, који је ушао у 
производњу још 2012. године. Продаја времешног модела је спласнула, о чему говори и 
иницијатива да се „500-Л” понуди српским таксистима по повољним условима – на кредит са 
месечном ратом од 57 евра. У понуди је један од модела „500-Л” који у салонима кошта око 
12.000 евра. 

– Са производњом од 10.000 аутомобила, већ је испуњено пола плана за ову годину. Не 
добијамо поуздане информације шта ће се даље дешавати – наводи за наш лист Зоран Станић, 
председник синдиката „Независност” у крагујевачком „Фијату”. 

Због неизвесности, радници „Фијата” су у незавидном положају. Док су на плаћеном одсуству, 
примају 65 одсто зараде. Колико је то у номиналном износу, тешко је рећи, не само зато што 
постоји забрана да се јавно говори о висини плате, већ и зато што у крагујевачкој фабрици 
аутомобила постоји шест платних разреда, од којих радници у првом имају бруто основицу која 
износи 46.200 динара, према подацима које смо добили од синдиката. Да би, колико-толико, 
попунили кућне буџете оптерећене кредитима, поједини радници „Фијата” раде „на црно”, 
углавном на градилиштима. 
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И пре него што је пошаст у виду короне запљуснула свет, у компанији „Фијат–Крајслер” почели 
су да размишљају којим путем кренути, нарочито откада је кормило гиганта, после смрти 
Серђа Маркионеа јула 2018, преузео Мајкл Менли. У гладијаторској борби конкурената на 
светском тржишту четвороточкаша, тешко је одабрати праву тактику, зато је и неизвесно хоће 
ли, и кад, у крагујевачком „Фијату” почети производња новог модела аутомобила, и ког. А, то је 
неопходно за опстанак фабрике. 

Тиодоровић: Сви радници Јуре биће тестирани 

НИШ – Епидемиолог Бранислав Тиодоровић оценио је да је епидемиолошка ситуација у 
Србији и даље несигурна с обзиром да је коронавирус још присутан и истакао да ће сви 
радници лесковачке Јуре бити тестирани. 

„Има мање заражених, па и мање ризика за заражавање. Али и даље постоји та могућност. 
Постоје људи који су вирусоноше, а да то и не знају. Стога ће нам акценат бити на тестирању 
како би дошли до тих асимптоматских особа”, рекао је Тиодоровић за РТС. 

Он је рекао да ће жаришта попут Лесковца бити и да су од интереса за интензивно праћење, те 
најавио да ће свих 2.850 радника лесковачке Јуре бити тестирано. 

„Тако ћемо спречити могуће ширење инфекција. Имамо 67 позитивних, све су то млади људи 
са врло ретким случајевима тешке клиничке слике”, казао је Тиодоровић, пренео је Танјуг. 

Он додаје да ће опуштање које тренутно постоји у популацији донети резултате до краја 
следеће недеље и да ће се видети да ли је дошло до повећања заражавања. 

Навео је да је предлог Кризног штаба да се од 1. јуна отворе границе за четири суседне земље, 
Албанију, Северну Македонију, Босну и Херцеговину и Црну Гору, и да то налаже неопходност 
протока људи, робе, услуга. 

Каже да ће даља процена бити после 15. јуна, када је, додаје, и ЕУ предвидела да могу да се 
отворе границе и да крене авио-саобраћај. 

Nova 

Samostalni sindikat traţi prijave protiv odgovornih u Juri 

 

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) objavio je danas da je Vladi Srbije, svim inspekcijskim 
organima i Кriznom štabu uputio zahtev da spreče neodgovorne postupke poslovodsta juţnolorejske 
fabrike "Jura" u Leskovcu, koje zaposlenima, kako je navedeno, nije obezbedilo bezbedne uslove za 
rad u vreme pandemije koronavirusa, a da protiv odgovornih budu podnete prekršajne i krivične 
prijave. 

“Za sve u Srbiji, osim nadleţnih drţavni organa, odavno je očigledno da kompaniji „Jura‟ nije stalo do 
zdravlja zaposlenih i svih građana Srbije, jer su zaslepljeni jurenjem profita i njihovim ličnim 
bogaćenjem”, navedeno je u saopštenju. 
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Iz SSSS su naveli i da sva nastojanja centrale tog sindikata da zaštiti te radnike bivaju onemogućena, a 
menadţment “Jure”, uprkos ustavnom pravu, onemogućava i ne priznaje pravo na sindikalno 
organizovanje, preteći otkazima onima koji to pokušaju. 

Zbog toga smatraju da bi se reakcijom Vlade Srbije i nadleţnih “uputila jasnu poruku svim 
neodgovornim i bahatim poslodavcima da se i u Srbiji moraju poštovati njeni radnici i svi građani i da 
zakonska regulativa vaţi za sve”. 

Kako je ukazano, pogon “Jure” u Leskovcu je “od početka pandemije bio i ostao glavno mikroţarište 
korona virusa, koje nadleţni drţavni organi ne mogu ili ne ţele da spreče”. 

“Prema dosadašnjim zvaničnim podacima Кriznog štaba, od 339 obolelih građana Leskovca, 67 je 
zaposleno u leskovačkom pogonu te juţnokorejske kompanije”, naveli su iz SSSS-a. 

Iz tog sindikata su istakli i da je “zbog neodgovornog i nehumanog ponašanja menadţmenta „Jure‟, 
Leskovac preuzeo neslavno prvo mesto u Srbiji po broju novozaraţenih”. 

Podseća se da je na to je SSSS konstantno upozoravao, slao brojne dopise inspekciji i najvišim 
drţavnim organima. 

“Iako je Inspekcija rada u dva navrata posetila taj pogon, ništa se nije pozitivno promenilo u 
ponašanju menadţmenta, koje je nastavilo sa kršenjem sanitarnih i zdravstvenih propisa, koje je 
drţava propisala”, saopštio je sindikat. 

Dodaje se da se zaposleni u “Juri” pozivaju na posao bez obzira da li su bili u kontaktu sa obolelim 
osobama i moraju da rade jedan do drugog, uprkos preporukama da moraju biti na udaljenosti većoj 
od dva metra. 

“Кo odbija da radi, preti mu se otkazom, dok bahati čelnici „Jure‟ prete da će, umesto obolelih i onih 
koji zbog nepoštovanja mera odbijaju da rade, u svoje pogone zaposliti nove radnike sa Nacionalne 
sluţbe za zapošljavanje”, saopštio je SSSS. 

Pored toga, kako su naveli, sindikat ima i najave da, onima koji već dve godine rade na određeno 
vreme, neće biti produţavani ugovori o radu. 

“Pored velikog broja zaraţenih radnika, ovakvo ponašanje dovelo je do toga da su zaposleni 
svakodnevno pod stresom i u strahu da li će oboleti od virusa ili dobiti otkaz”, saopštio je SSSS. 

 

 

 

 



18 

 

 

Sindikalac: U “Juri” mnogo više zaraţenih 

 

Epidemiolog Branislav Tiodorović najavio je da će 2.800 zaposlenih u fabrici "Jura" u Leskovcu biti 
testirano na Covid 19, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa u toj fabrici. U Samostalnom sindikatu 
leskovačke Jure za naš portal kaţu da do sada nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje i da se o 
situaciji u svojoj fabrici informišu iz medija. 

Prema zvaničnim podacim koje je saopštio epidemiolog Branislav Tiodorović, koronavirus je potvrđen 
je kod 67 radnika leskovačke Jure, a naglo povećanje inficiranih beleţi se od početka maja. On je 
izjavio da će “zbog intenzivnog praćenja virusa” biti testirani svi zaposleni u fabrici. 

Predsednik Samostalnog sindikata Metalaca u leskovačkoj Juri Predrag Stojanović za naš portal kaţe 
da za sada nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje o testiranju. On je rekao da je menadţment 
najavio da će u petak 15. maja biti neradni dan, ali da im nije rečeno zbog čega. 

Stojanović za naš portal iznosi sumnje u zvanične podatke o broju inficiranih i smatra da je taj broj 
mnogo veći. 

 “Prošlog vikenda su testirane neke kolege, ali su iz Zavoda za javno zdravlje pojedini pozivani da 
ponove testiranje, jer su se uzorci navodno zasušili. Mnogo je tu stvari za koje smatramo da se ne rade 
ispravno. Imamo slučajeve gde kolege odu na testiranje, a posle toga se vrate u fabriku i rade još 
nekoliko dana dok čekaju rezultate”, kaţe on. 

Navodi i da su ljudi koji su zvanično upućeni u samoizolaciju pozivani da se ponovo vrate na posao 
posle samo jednog dana provedenog u kući, kao i da su radnici izloţeni stalnim pretnjama otkazom, 
ukoliko se ne odazovu pozivu. 

Stojanović kaţe da u kolektivu uglavnom rade ţene i da ima dosta samohranih majki kojima je to 
jedini izvor prihoda. 

“Jura” ne odgovara na naša pitanja 
Menadţmentu korporacije “Jura” uputili smo mejl sa pitanjima o preduzetim protivepidemiološkim 
merama, broju zaraţenih i testiranih, kao i o broju radno angaţovanih radnika po jednoj smeni. Do 
objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovore iz ove juţnokorejske kompanije. 

“Nama se konstantno preti otkazima, novčanim kaţnjavanjima, a mi kao Sindikat ne znamo više ni 
kome da se obratimo, potpuno smo kao radnici nezaštićeni. Upozoravali smo da će do ovog ţarišta i 
doći. Inspekcija rada je dala svoje mišljenje da u Juri nema kršenja propisa i mi zbog toga verujemo 
da Juru štiti neko iz vrha drţave”, navodi Stojanović . 

Prema njegovim saznanjima, u fabrici su pripremljena rešenja o raskidu radnog odnosa za određeni 
broj ljudi, kojima ugovori na određeno vreme ističu 30. maja. 
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Stojanović za naš portal iznosi stav da poslodavac radi “šta hoće” i da ne poštuje radnička prava ni 
preventivne mere, iako su, kako kaţe, nadleţni iz kriznog štaba doneli uputstva za organizovanje 
minimuma procesa rada. 

 

“Jura” postala ţarište na kraju vanrednog stanja 
 
“Jura” radi u tri smene, nije ih briga za epidemiju 
 “U smenama ponovo radi po više stotina ljudi, i dalje stojimo jedni do drugih, prevozimo se u 
prepunim autobusima, a to je sve ono na šta smo mi ukazivali. Imamo pamučne maske koje smo 
dobili još pre mesec dana, peremo ih svaki dan, ljudi su već počeli da odbijaju da ih nose. Pre dva 
dana zvanično nam je pročitano saopštenje da moramo da nosimo maske, a menadţeri su počeli i da 
kaţnjavaju ljude koji ih ne nose. Nije ovde stvar u maskama, u Juri smo izloţeni mnogo većem riziku 
od koga maska baš i ne moţe da nas sačuva”, objašnjava Stojanović i ocenjuje da je masovno 
testiranje, prema njegovom mišljenju, samo eksperiment. 

“Mi smo jednostavno sada kao miševi za testiranje. Oni hoće da testiraju skoro tri hiljade ljudi i da 
vide koliko smo otporni na virus. To je po mom mišljenju samo test. Da su toliko zabrinuti za radnike, 
uvaţili bi naše zahteve mnogo ranije. Sada ostaje da vidimo kakvi će rezultati biti i šta će se posle toga 
dešavati” zaključio je Stojanović. 

 

Direktor NSZ: Smanjen broj nezaposlenih u evidenciji tokom vanrednog 
stanja 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Izvor: N1 

Direktor Nacionalne sluţbe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je da je tokom protekla dva 
meseca u vreme epidemije korona virusa i vanrednog stanja, u Srbiji smanjen broj onih koji su na 
evidenciji nezaposlenih sa 515.000 koliko ih je bilo 15. marta, na 513.000. 

Martinović je za jutarnji program RTS-a rekao da tokom vanrednog stanja nije bilo masovnog 
otpuštanja radnika zato što su mere Vlade Srbije dale pune efekte, tako da su oni koji su imali nameru 
da otpuštaju radnike od toga odustali ili je odloţili. 

https://nova.rs/drustvo/jura-postala-zariste-na-kraju-vanrednog-stanja/
https://nova.rs/drustvo/jura-radi-u-tri-smene-nije-ih-briga-za-epidemiju/
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Imamo stabilnost na trţištu rada, 9.200 ljudi se u tom periodu prijavilo za novčanu naknadu za 
slučaj nezaposlenosti, i to su ljudi koji ;su realno izgubili posao. To je u srazmeri sa celom prošlom 
godinom na mesečnom nivou, i to je nešto što nas ne zabrinjava", kazao je Martinović. 

On je naveo da je posao za vreme vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa najviše ljudi izgubilo 
iz sektora hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma, ali da se u isto vreme povećala traţnja za nekim 
drugim zanimanjima kao što su medicinski radnici, trgovci, kuriri, dostavljači, operateri na onlajn 
platformama. 

Prema njegovim rečima, najviše prijavljenih za novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti bilo je u 
filijalama Nacionalne sluţbe za zapošljavanje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. 

Da li je rad od kuće dobro rešenje i posle krize? 
 
 
AUTOR: 
Tanja Veselinović 

Izvor: N1 

Ova kriza nas je naučila da se moţe raditi i van poslovnog prostora, mnogi razmišljaju da li im je 
potreban novi poslovni prostor ili će novozaposleni raditi na daljinu, od kuće, ocenio je Dejan Ranđić 
iz DNA Communications. Serija online diskusija "Svet hoće domaće" u organizaciji USAID-a pokazala 
je da je ovo neţeljeno iskustvo bilo dragoceno, jer otvara još jednu mogućnost koje poslodavci u 
Beogradu nisu bili svesni, a to je da mogu da angaţuju ljude iz Kruševca, Valjeva, Niša, a da oni taj 
posao rade od kuće, ne moraju da ţive u Beogradu. 

"Kao i za druge industrije ovo je bio teţak period za marketinšku, nisu radili stari vidovi komunikacije, 
niti su mogli da budu plasirani neki proizvodi. Period zatvaranja obeleţila je veoma intenzivna 
saradnja izmedju klijenata i agencija, traţili su se novi načini iz tih eksperimenata, te nove prakse su 
dale novo iskustvo", kazao je Ranđić. 

Za sada smo, dodaje, dobro prošli krizu. 

"Sada je vaţno da se napravi prava procena šta nas čeka u narednom periodu. Ključna reč kao recept 
za bolji prolazak kroz ovu, ali i svaku drugu krizu, to je da je u svakom biznisu, i malom, mora da se 
razmišlja o više usluga i proizvoda i više kategorija klijenata. Znamo kako su prošli hotelijeri, 
ugostitelji i njihovi dobavljači, što pokazuje da ne mogu 'sva jaja biti u istoj korpi'", izjavio je. 
Oglašavanje u krizi 

I mediji su podneli svoj deo tereta krize, oglašivači su se povukli, ova dva meseca su 
pokazala zube, ali će ključno biti koliko će se to brzo promeniti, kaţe Ranđić. 

Ali, mi ne pravimo preseke koliko smo uspešni ili neuspešni na osnovu nedeljnih i mesečnih rezultata, 
na kraju krajeva, vaţno je kakva će biti ova godina. S jedne strane, čujemo očekivanja da će 
prestankom krize, sve krenuti po starom, u pozitivnom smislu. Na ţalost, to neće biti slučaj, kriza će 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic
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ostaviti posledice na poslovanje, a čim je tako, to ostavlja negativne posledice i na promociju, na 
marketing i na kupce, i na kraju krajeva i na medije, koji treba da budu naši partneri u promovisanju 
klijenata, dodaje. 

"Nadam se da će oglašivači u narednom periodu biti poučeni iskustvima iz prethodne krize, 2009. 
godine, kada se pokazalo da je fatalna greška za one koji ţele da rastu, da oglašavanje i svoje 
marketing budţete protumače kao nekakav trošak koji treba smanjiti. Očekujem, da u narednom 
periodu, mediji i marketinške agencije budu u sluţbi oglašivača i da što bolje izadju iz krize, inače ni 
za koga neće biti dobro", zaključuje Dejan Ranđić 


