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Без посла остаје 238 радника фабрике Хачинсон у Руми 
 
Фабрика за производњу гумених делова у аутоиндустрији Хачинсон из Руме до краја месеца 
отпустиће 238 радника, рекао је за Инсајдер Драго Тешић из Савеза самосталних синдиката 
Србије. Ова фабрика почетком априла отпустила је још 81 радника. Хачинсон је једна од 
компанија које су 2015. године из буџета Србије добиле субвенције за запошљавање радне 
снаге. 
Тешић је рекао да ће радни однос за 238 радника бити прекинут 30. маја уз исплату 
отпремнине, а да ће од 1. јуна они бити на Националној служби за запошљавање. 
"Ситуација је таква каква је, смањен је обим посла, све је стало. Успели смо да се договоримо са 
директором да се заштите самохране мајке, да у случајевима где је из једне куће двоје 
запослених, једно остане да ради, а обећање директора је и да ће чим се укаже прилика и 
повећа обим посла, прво позивати раднике који су добили отказ по основу технолошког 
вишка", рекао је Тешић. 
Према његовим речима, руководство компаније је за време ове кризе изазване пандемијом 
коронавируса покушало на све могуће начине да сачува што већи број радника. 
"Искоришћени су годишњи одмори за 2019. годину, па је коришћен део годишњег из ове 
године. Скратило се радно време - ради се четири дана у седмици", рекао је он истичући да је 
ова компанија пример правог социјалног дијалога радника и послодаваца. 
На питања Инсајдера о разлозима за отпуштање, броју радника који остају без посла, као и о 
постигнутом договору о условима за прекид радног односа из менаџмента фабрике нисмо 
добили одговор. 
Ово није прво отпуштање радника у румској фабрици. Портал 021 пренео је да је према 
информацијама Министарства рада почетком априла ове године у погонима Хачинсон без 
посла остао 81 радник. 
Компанија "Хачинсон" је први погон у Руми отворила крајем фебруара 2016. године, а 
свечаном отварању присуствовао је и тадашњи премијер и садашњи председник државе 
Александар Вучић, који је том приликом рекао да није било нимало лако убедити ту компанију 
да дође у Србију. 
Доласку компаније Хачинсон потпомогла је и државна помоћ у износу од 2.240.332 евра коју су 
добили за реализацију инвестиционог пројекта, који је укључивао запошљавање 167 нових 
радника и почетно инвестиционо улагање. 
Ова помоћ је укључивала субвенције и доделу грађавинског земљишта без накнаде, а 
претходило јој је потписивање и Меморандума о разумевању између ове компаније, Општине 
Рума и Владе Републике Србије, којим се Влада обавезала да ће са 100 милиона динара 
финансирати финансирати и изградњу постројења за пречишћавање воде за потребе 
Хачинсона, уз то да ће бити доступна и другим инвеститорима.   
У Решењу Комисије за контролу државне помоћи које је донето након поступка накнадне 
контроле дозвољености државне помоћи, почетком фебруара 2016. године, наводи се да је 
вредност земљишта које је додељено Хачинсону 336.332 евра, а према уговору парцелу не смеју 
да отуђе до 31 децембра 2022. године. 

https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/239980/Otpusten-deo-radnika-u-kompaniji-Hacinson-u-Rumi-ostali-na-kolektivnom-odmoru.html
http://www.kkdp.gov.rs/doc/odluke/Resenje%20o%20dozvoljenosti%20drzavne%20pomoci%20privrednom%20drustvu%20Hutchinson%20doo.pdf
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Такође, субвенције у износу од 1.904.000 евра које је Хачинсон добио према уговору 
исплаћиване су у три рате у 2016, 2017. и 2018. године, а компанија се обавезала да не смањује 
број запослених на неодређено време испод 329 до краја 2022. године. 
Последњег дана марта, према подацима Министарства за рад, у овој фирми било је запослено 
1.136 људи, па након овог и априлског отпуштања Хачинсон има више од 800 радника, чиме 
није прекршио наведену обавезу преузету уговором о државној помоћи. 
Отпуштања и затварање фабрике Горење у Зајечару 

Ово није једини случај отпуштања радника у последње време у Србији, па је тако пре само пет 
дана 102 радника остало без посла након што је затворена фабрика Горење Хоме у Зајечару. 
Медији су пренели да је директор Владо Кребс рекао да је оваква одлука резултат “значајних 
губитака које ова фабрика има” и да "обустављање производње нема везе са актуелном 
пандемијом” иако су још крајем априла словеначки медији пренели да ће ова компанија 
управо због последица пандемије коронавируса укинути 2.200 радних места, од чега хиљаду у 
Словенији, а остатак у филијалама у иностранству. 
Ова фабрика је саопштила и да води интензивне преговоре са два потенцијална партнера који 
би изнајмили или купили простор и капацитете за производњу и омогућили поновно 
запошљавање радника у зајечарској фабрици у што краћем року. 
Да се овако нешто могло очекивати говори податак да је почетком априла Горење Хоме у 
Регистру привредних субјеката променио претежну делатности из производња електричних 
апарата за домаћинство у изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање 
њима. 
Горење је такође једна од компанија која је добила субвенције Србије, иако је прва њихова 
инвестиција, куповина земљишта у Ваљеву за изградњу фабрике расхладних уређаја, била без 
улагања новца из буџета Србије. 
Фабрика у Ваљеву отворена је 2006. а крајем те године почиње пројекат давања новца страним 
инвеститорима за оварање нових радних места. За фабрику у Зајечару Горење је добило 
инвестиције у износу од 10.000 евра по једном запосленом за свако новоотворено радно место. 
Случај Горења један је од оних случајева који су отворили питање по којим су критеријумима 
додељиване  субвенције страним инвеститорима од 2006. до 2010. 
Како је показало истраживање Инсајдера, није се увек радило о економској логици пословања, 
већ је новац по свему судећи додељиван и зарад прикупљања политичких поена. 
 

 

 
 

Растегљива статистика незапослености  
Аутор: Марија Бракочевић 

 

У Србији без посла остало 9.000 радника, поново се запослило 9.700, а податак о 200.000 оних 

који су за два и по месеца остали без посла зачудио и председника Србије, који признаје да 

никада није чуо за „Секонс групу”, која је радила ово истраживање 

Податак да је пандемија ковида 19 оставила велике последице по радну снагу у Србији, а 
поготово податак о 200.000 оних који су остали без радног места, који је изнела „Секонс група”, 
зачудио је прошле недеље и Александра Вучића, председника Србије. 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/1049/
http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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Он је најпре питао о којој је то групи реч, јер није чуо за њих, додавши да „свако може да изађе 
с истраживањем да је четири милиона људи изгубило посао”, додавши да је Србија чак у плусу 
неке 633 особе. 
„Знате ли шта је 200.000 људи, о каквом црном истраживању причате”, упитао је он. 
Иначе, наведена група је радила истраживање на узорку од 1.600 испитаника, обухвативши 
продавце на пијацама, хигијеничаре, неговатеље, дакле све оне који нису физички могли да 
долазе на посао због ванредног стања, а од куће овај посао нису могли да обављају. 
Дакле, остаје енигма како се до ових података уопште дошло, а поготово је нејасно одакле 
толика разлика између њих и званичне статистике, која потврђује да је око 9.000 запослених 
остало без посла. С овим подацима се сложио и председник Србије, истовремено додавши да је 
око 9.700 поново пронашло запослење. 
Ова нелогичност од 200.000 је утолико већа ако се има у виду и податак НСЗ који показује да је 
број незапослених на евиденцији смањен у претходна два месеца за око 2.000, док се око 9.200 
новајлија пријавило за новчану накнаду у случају незапослености. 
Да нема говора о „армији” отпуштених, то јест статистици од 200.000 њих, потврдио је и 
Синиша Мали, министар финансија, истакавши да је тренутна незапосленост око 10 одсто, што 
је око 8.790, а то је „пристојан број за једну малу земљу”. 
Да је Србија ванредно стање прошла без драматичних потреса на тржишту рада, показује и 
анализа објављена у мајском броју часописа „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ), по 
којој до средине априла није евидентиран значајнији пораст незапослености. У односу на крај 
фебруара, број запослених у Србији 10. априла био је мањи за 2.032, подвлаче стручњаци. 
У мору очигледно неусаглашених података, према мишљењу проф. Љубодрага Савића са 
Економског факултета у Београду, највише боде очи бројка од 200.000 грађана који су остали 
без посла. Савић сматра да је у то истраживање, како је додао, „прсте умешала политика”. 
– Немам утисак да је баш 200.000 грађана остало без посла у ванредном стању. Превише је то 
људи, чак нисмо близу те бројке. С друге стране, ово што објављује Завод за запошљавање би 
требало да буде поуздано и донекле тачно. Ипак, ни то не значи да је само баш толико људи 
остало без посла, јер треба имати у виду и колико њих се реално није ни пријавило на биро – 
истиче Савић. 
Он сматра и да у току ванредног стања није било масовног отпуштања, јер су економске мере 
дале резултате, али ипак очекује да ће један број послодаваца, када прођу исплате минималаца, 
бити принуђен да отпусти раднике зато што неће имати посла као пре избијања кризе. 
– Треба да се суочимо са чињеницом да смо већ ушли у теже раздобље, иако криза још није 
показала своје право лице. Тек ћемо се суочавати са проблемима: и друштво, и појединци, и 
привреда. Никако не очекујем да ће се, са проласком епидемије, ситуација на тржишту рада 
Србије вратити у преткризну, јер стање на тржишту рада неће зависити искључиво од степена 
опоравка наше привреде, већ и од привредног раста у земљама са којима имамо најјаче везе – 
додаје проф. Љубодраг Савић. 
На још једну нелогичност, за коју истина постоји објашњење, указује и проф. Зоран 
Стојиљковић, са Факултета политичких наука, уједно и председник УГС „Независност”. 
– Званичан број запослених који објављује Републички завод за статистику разликује се од 
података које води Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а та разлика је ствар 
различитог вођења методологије ове две институције. ЦРОСО евидентира само оне који имају 
уговор са послодавцем на неодређено или на одређено време, а процене статистичког завода 
обухватају и оне који нису осигурани по том основу – подвлачи Стојиљковић. 
Податак „Секонс групе” о 200.000 људи који је у току ванредног стања остао без посла није 
сасвим уверио у истинитост ни председника УГС „Независност”, јер он мисли да је реалност о 
броју оних који су изгубили посао негде између цифре од 9.000 којом барата држава и тих 
200.000. 
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– Разлика између званичних бројева и оних реалних најмање је пет пута већа, можда и шест-
седам, чак осам пута већа, на штету званичне статистике НСЗ-а. Али, ако бисмо у ту неку нову 
бројку незапослених укључили и оне који су остали без прихода у сивој економији 
(фриленсери, хонорарци, они који продају на склепаним тезгама на улици), онда бисмо се 
приближили „Секонсовој” статистици од 200.000 људи који су у ванредном стању остали без 
посла – сигуран је проф. Зоран Стојиљковић. 
У истраживању и неформално запослени и самозапослени 
Упитани како је могуће да постоји толики дисбаланс између података „Секонс групе” и оних 
које износи држава, из организације која је недавно објавила ово истраживање званично кажу 
да су њихови подаци прецизнији јер је њихов узорак обухватио све оне који су били запослени 
на било који начин у фебруару 2020. 
– У запослене рачунамо све: и формално запослене у предузећима, али и неформално 
запослене и самозапослене, а тога нема у статистици НСЗ-а. За накнаду се пријављују само они 
који су били формално запослени, а ми смо у број оних који су остали без посла уврстили и оне 
који су радили у приватном сектору са краткорочним или привременим уговорима, без 
уговора, на црно... – наводи Марија Бабовић, директорка програма „Секонс групе”, подсећајући 
да је управо према Анкети о радној снази из 2019. тих неформално запослених било чак више 
од пола милиона. 
Ипак, требало би додати да се на евиденцији НСЗ-а налазе и они који су радно ангажована 
кроз различите облике рада (заснивање радног односа, покретање самосталне делатности, 
привремено повремени послови). Таквих је од 16. марта до 5. маја било регистровано 14.349. 
 

 

 

 

Канађани купили два рудника сребра код Рашке  
Аутор: В. Ђ.  

 

Канадска геолошка компанија ‘’Тетхиан’’ саопштила је да је постигла договор о куповину 
српске геолошке фирме ЕФПП, која поседује истражна права на локалитетима Кизевак и 
Саставци, у околини Рашке 
Канадска геолошка компанија ‘’Тетхиан’’, која у трага за лежиштима метала у Србији, Бугарској 
и на Космету, саопштила је да је постигла договор о куповину српске геолошке фирме ЕФПП, 
која поседује истражна права на локалитетима Кизевак и Саставци, у околини Рашке, где су се 
некада налазили рудници сребра и цинка – сазнају ‘’Новости’’. 
Канађани су већ за 625.000 евра купили 10 одсто акција ЕФПП, док би, ако желе да постану 
једини власник ове српске геолошке компаније, требало да плате близу 1,4 милиона евра. 
Транскација куповине ЕФПП неопходна је Тетиану, како би њих купила аустралијјска 
компанија ‘’Адриатик металс’’ из Мелбурна, која у Босни код Вареша има две концесије за 
истраживање руда метала. 
Фабиан Бакер, председник и извршни директор Тетхиана, казао је да је куповина истражних 
права у околини рудника Кизевак и Саставци дугорочни циљ те канадске компаније, као и да се 
почетак геолошких истраживања, у сарадњи са „Адриатик металсом“, очекује почетком јуна. 
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И платформа Ер би-ен-би жртва короне, откази за 1.900 радника 
Извор:Танјуг 

 

ТРСТ: Популара платформа за изнајмљивање смештаја Ер би-ен-би једна је од жртава 

пандемије коронавируса и у овом периоду пролази праву "апокалипсу", пише дневни лист 

"Хафингтон пост". 

Резервације су пропале а зарада до краја ове године ће бити, како се процјењује, за 50 одсто 
мања него прошле године. 
Директор те фирме, Брајан Цески најавио је отказ за 1.900 радника у разним деловима света, 
што је око 25 одсто укупног броја запослених. 
Ер би-ен-би је настао 2008. године када су оснивачи у свом стану у Сан Франциску, ставили на 
под душек и изнајмили га, и тако добили идеју за посао који је се проширио на цео свет. 
Овај модел изнајмљивања приватних соба, кревета или кућа "на кратко", сасвим је изменио 
дотадашњи начин хотелске услуге. 
Фирма је израсла у колоса и управо пред пандемију се спремала да своје деонице лансира на 
берзу. 
Међутим, све је стало у последња два месеца, а послови не иду не само за власнике фирме него 
и за стотине хиљада "домаћина". 
У Италији је ситуација још тежа јер резервација ове године готово да и нема, а 200.000 
домаћина, који су се претходних година углавном ослањали на стране туристе, немају ни једног 
госта. 
Прошле године Ер би-ен-би је у Италији угостио 11 милиона туриста, а ове године нема ни 
домаћих, јер је због заразе заустављен саобраћај и кретање између појединих италијанских 
региона. 
Према статистици, Ер би-ен-би у Италији има готово пола милиона огласа за изнајмљивање. 
Због пандемије обустављен је саобраћај, нема путовања, нема летова, границе су затворене, а 
како пише "Хафингтон пост", лако се може десити да многи домаћини Аирбнб, након што 
прође пандемија и заувек затворе свој породични бизнис. 
Пре пандемије, домаћин Аирбнб-а је за издавање кућа на краћи период у Венецији зарађивао 
1.200 евра, у Милану око 500, а у Риму 800 евра. 
 

 

 
 

Иницијатива Зрењанинског пословног круга за забрану рада недељом 
у трговинској делатности 
Пише: Бета 

 
Чланови Зрењанинског пословног круга ЗРЕПОК покренули су иницијативу за забрану рада 
недељом и за време државних празника у трговинској делатности – продавницама мешовите 
робе, тржним центрима, и позвали остале привреднике да им се придруже. 
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Председник тог удружења Будимир Јовановић казао је да је иницијатива проистекла из 
чињенице да су грађани за време ванредног стања и ригорозних ограничења, успевали да се 
снабдевају основним животним намирницама и осталим потрепштинама за живот, чак и у 
ситуацијама када су продавнице биле затворене три узастопна дана. 
Он је навео да су у претходном периоду земље у окружењу донеле одлуку да се забрани рад 
недељом и да са економске тачке гледишта та одлука није утицала негативно на ниво 
запослености радника нити на пословање привредних субјеката. 
Јовановић је рекао да у области трговине има око 200.000 запослених, од чега су 70 одсто жене 
и додао да је „најнормалнија ствар хуманог друштва обезбеђивање услова за живот породице“. 
„У ситуацији када запослена особа мора да ради 28 дана у месецу, не можемо се похвалити 
чињеницом да је стандард грађана на адекватном нивоу, такве радне обавезе запослених лоше 
утичу на здравље, породицу али и на комплетно друштво“, оценио је Јовановић. 
Према његовим речима, одлука о забрани рада недељом не треба да буде посматрана само са 
економске стране, већ много шире, она је битна како социолошки у смислу функционисања 
породице, тако и културолошки у погледу система вредности када је реч о породичним 
догађајима и забавама. 
„Са економске стране посматрано трговине би се суочиле са прерасподелом радних обавеза и 
распореда рада радника, радници би били одморнији, угоститељски објекти би имали већи 
простор за рад и потенцијално више посета, што у овој ситуацији после пандемије може бити 
позитивно за њихов бржи опоравак“, казао је Јовановић. 
Он је додао да је важно доношење закона који не дозвољава изузетке, како би се избегао сваки 
вид злоупотребе. 
ЗРЕПОК је иницијативу доставио надлежним министарствима, Влади Србије, Народној 
скупштини, као и другим асоцијацијама радника и послодаваца, а позвали су привредне 
субјекте, да се у знак поштовања према својим запосленим радницима придруже иницијативи 
за укидање рада недељом и за време државних празника. 
 

 

 
 

 

Вучић: После пандемије имаћемо најбољи пакет у историји за 
запошљавање 
Аутор:Бета 
  
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је Србију боље да се Европска унија што пре 
економски "придигне" те је додао да "навија" да се реализује предлог Немачке и Француске да 
се одвоји 500 милијарди евра за опоравак европских економија које је погодила пандемија. 
Вучић је након обиласка радова на рекострукцији Здравственог центра у Прокупљу 
казао да, ипак, Србија не сме да "упадне у замку" и да јавни дуг премаши 60 одсто бруто-
друштвеног производа земље. 
"Зато што ће доћи до питања како ћемо то да финансирамо, на који начин", рекао је он. 

http://rs.n1info.com/Vesti/a601432/Vucic-Za-rekonstrukciju-Zdravstvenog-centra-u-Prokuplju-35-miliona-evra.html
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Вучић је најавио да ће након пандемије коронавируса бити направљен "најбољи пакет у 
историји за запошљавање", који ће садржати подстицаје за нова радна места и истакао да је 
циљ да се запосле људи који су се у Србију вратили током пандемије. 
Демантовао је наводе да није одржано обећање да се лекарима плата повиси за 10 одсто, како је 
то најављено за време трајања ванредног стања уведеног због коронавируса и рекао да ће бити 
још једна повишица до краја године. 
 
 

Центар за маме: Током ванредног стања без посла остало 4,1 одсто 
мама 
Аутор:ФоНет  
 
Током ванредног стања без посла је остало 4,1 одсто мама, свака пета запослена мама је радила 
са радног места, док су остале или радиле од куће или нису радиле уопште, показали су 
резултати истраживања "Мајчинство у доба короне" које је спровео Центар за маме, саопштено 
је. 
У анонимној интернет анкети учествовало је 1.909 мама из целе Србије, у периоду од 28. 
априла до 8. маја ове године. 
У анкети је учествовало 81,7 одсто запослених и 18,3 одсто незапослених мама. 
С обзиром да је већина запослених мама радила од куће, то је значајно утицало на њихову 
продуктивност - више од пола испитаница изјавило је да је рад од куће негативно утицао на 
њихову продуктивност, а фактори који су на њих имали највише утицаја су брига око деце (49,4 
одсто), остале породичне обавезе (25,8 одсто), али и стрес и анксиозност у вези са ситуацијом у 
којој су се налазиле (7,6 одсто), саошпштио је Центар за маме. 
Више од 60 одсто мама које раде, сматра да током трајања ванредног стања нису успеле да 
усагласе пословне обавезе са породичним и да им је балансирање теже него иначе. 
Директорка организације Центар за маме Јована Ружичић рекла је како јој се чини да је ова 
ситуација више него икад показала колико се од жена у Србији очекује да буду супер-жене, са 
кецељом око струка, варјачом у једној руци, компјутером у другој, које на једно уво слушају 
послодавца, а на друго мужа и децу. 
"Све то је утицало на повећање стреса код жена због немогућности да се испуне сва очекивања 
породице, али и околине", истакла је Ружичић. 
Истраживање је показало да је школа дефинитивно посао за маме – од оних које живе у 
партнерској заједници преко 80 одсто мама је више или искључиво учествовало у онлајн 
школовању деце. 
Анкета је показала да су маме које самостално обављају родитељску дужност у незахвалној 
позицији са и без ванредног стања.  
Чак 63,4 одсто самохраних мама, показала је анкета, није имало нимало времена за себе у току 
дана, док је 20,9 одсто морало у сваку набавку да поведе и дете, јер нису имале коме и где да га 
оставе.  
Чак 62,5 одсто њих није имало никакву понуду за помоћ од пријатеља, а 52,1 одсто њих није 
имало кога да позове онда када им је била неопходна нека непланирана помоћ током периода 
када није био полицијски час, наводи се у истраживању. 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Чему да се надају медицинари, шта су до сада примили и како то 
објашњава Вучић 
Аутор:Сања Соврлић 

 

Након што су се поједини лекари жалилли да су уместо повећања плата добили само 
стимулацију, председник Србије Александар Вучић на наше питање одговара да ће увећање 
постати трајно. Да би се то и реализовало неопходно је да се договоре Министарство здравља и 
Министарство финансија, Републички фонд за здравствено осигурање, а потом и да се измени 
правилник о платама, објашњавају у Синдикату лекара и фармацеута. 
Како ће изгледати повећање плата здравственим радницима илустровао је председник Србије 
током обиласка радова на реконструкцији Здравственог центра у Прокупљу. 
Постоје лекари који су се јављали и кажу да им је оних 10 посто повећања плате обрачунато као 
једнократна повишица, а како ће се то решавати, питао је новинар Н1... 
"Захваљујем Вам се. Волео бих, драги Милане... Хвала Вам на овим питањима, изванредна су 
питања, волео бих да сте ме слушали, јер сам јуче одговарао при посети Клиничком центру 
Србије на та питања, али поновићу, зато вам посебно хвала... Да само као млад, талентован 
новинар да то чујете. Прво, држава ради оно што се зове нето ефекат на дефицит. Када радите 
рачуницу нето ефекат на дефицит, када то израчунате онда видите можете ли или не можете да 
идете са тим повећањем", одговара председник Александар Вучић. 
 Лекар на Инфективној клиници који је пре шест или седам година примао 64 хиљаде динара, 
данас има основну плату 106 хиљада динара, тврди председник. 
"То су огромна повећања. Али то је без дежурстава, без минулог рада. То је без, дакле, сменског 
рада. Ако вам је једном недељно дежурство 24 сата, то је још по 100 евра. Рачунајте да то дође 
до 150 хиљада динара“, тврди Вучић. 
Прецизних података о висинама зарада у 2011. и 2012. нема, каже председник Синдиката 
лекара и фармацеута Радомир Панић. Проблем је, каже, што представници власти износе 
податке о највишим зарадама те подсећа на проблем различитих обрачуна широм Србије који 
још увек није решен. Плате нису исте у дому здравља, општој болници или терцијарној 
установи. 
"Чињеница је да неки лекари и појединци могу да изађу преко 150 хиљада са дежурствима, али 
ту је трећина ноћног рада, трећина дежурстава, некада и много преко те трећине, много још 
неких одговорности преко тога. Дакле, цео живот посветите послу да би зарадили ту плату. 
Врло некоректно од председника што врши таква поређења", каже Радомир Панић, 
председник Синдиката лекара и фармацеута. 
Објашњава да је основна плата лекара специјалисте испод сто хиљада динара, те да би на 
основу тренутне рачунице, када је најнижа плата 30.000, лекар опште праксе морао да има 120 
хиљада. 
Лекари који су током епидемије оболели су и финансијски кажњени јер нису добили 
стимулацију од 10 посто а, уколико су били у сменском раду, изгубили су и дежурства, додаје 
Панић. 
"Оно што је био захтев синдиката и што смо тражили да се нађе законски оквир, то је да добију, 
пошто је стимулација до 30 посто, да добију следећа три месеца по 30 посто стимулације, то не 
би била ни читава плата... А мислим за оно кроз шта су прошли, то је најмање што смо им 
дужни сви ми, а посебно Министарство здравља", објашњава Панић. 
Према данашњој председниковој рачуници, стални трошкови за здравство износе две 
милијарде динара. Када се на то додају тренутна улагања, износиће, каже - 2,5 милијарди 
годишње. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist1233/Sanja-Sovrlic
http://rs.n1info.com/Vesti/a601432/Vucic-Za-rekonstrukciju-Zdravstvenog-centra-u-Prokuplju-35-miliona-evra.html
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Степановић: Новца у буџету немамо, смета ми што председник све сам 
одлучује 
Аутор:Н1 Београд  

 

Уредница часописа Нова економија Биљана Степановић оценила је да нас очекује економска 
неизвесност, да ће нам лето послужити за свођење рачуна, док ће јесен и зима "бити тежак 
период". Она је истакла да је привредницима највећа бојазан неликвидност, односно застој у 
плаћањима, пре свега државе. "Ако она не плаћа своје обавезе, онда прелива неликвидност у 
привреду", нагласила је она. 
"Ми новца у буџету немамо, зато смо већ кренули да се задужујемо на светском тржишту, а оно 
што мени смета је што председник, ван уставних овлашћења, сам одлучује и сам нам саопштава 
'Републици Српској, за помоћ оволико, у Црној Гори српској цркви оволико, ономе онолико...' 
То се једноставно ни у једној правној држави не ради. Колико видим овај говор (након 
састанка са патријархом Иринејем) је био посвећен свађи са црногорском влашћу и 
Милом Ђукановићем, коме је упадљиво избегавао, упадљиво да помене име", наводи 
Степановић и позива патријарха Иринеја да оде до степеница Скупштине Србије и обиђе 
Бошка Обрадовића. 
Према њеним речима, чекају нас тешки дани, без обзира да ли ће бити другог таласа 
епидемије. 
"Од тога колико ће здравство моћи да се нормализује зависи колико ће и привреда. Ми смо 
преживели ова два месеца, али као и када сте болесни, тек после тога сводите рачуне. Мислим 
да ће јун и лето цело бити период свођења рачуна, а да ће јесен и зима бити доста тешки. Са 
пуно привредника сам разговарала, њихова бојазан је неликвидност, односно застој у 
плаћањима, пре свега државе. Ако она не плаћа своје обавезе, онда прелива неликвидност у 
привреду", напоменула је Степановић. 
Она је навела да је за будући период изузетно важно да ли ће привреда моћи да плаћа своје 
обавезе или ће "сви да гледају да одложе плаћање". 
"Све то ствара једну велику неизвесност. Колико видим, привредници доста очекују од државе, 
они кажу да је једина помоћ која је одобрена за плате, али су неки одбили помоћ, јер им то 
везује руке. Онда не смеју да отпуштају запослене, а не знају да ли ће моћи да их задрже, да ли 
ће имати за све посла", наглашава уредница Нове економије. 
Додаје да свака компанија "треба да се пресабере и да види шта јој је чинити", а да запослени 
морају да схвате да ситуација није као што је некада била, да ће морати да дође до смањивања 
плата. 
"С друге стране и послодавци морају да схвате да су и њихови запослени - људи који имају своје 
породице, и који треба да живе па да им олако смањују плате ако то није неопходно, још мање 
да их отпуштају. Просто, сви ће да се прилагођавају и да виде како ће да преживе", наглашава 
Степановић. 
Говорећи о јавном сектору, она је навела да је Вучић обећао да ће остати исте плате, "и онда 
јавни сектор испада да је привилегован". 
"Све зависи од прилива у буџет. Ми можемо у јавном сектору да одржимо на истом нивоу 
додатним задуживањем, а можемо и да их прилагодимо. Шта ће власт да се одлучи, ја у овом 
тренутку не знам. С тим што ни сав јавни сектор није исти. лекарима су плате повећане 10 
одсто, што је апсолутно неопходно. Нису исто лекари, професори, војска и полиција са 
државном администрацијом и политички запосленим људима од којих половина и немају 
посла", поручује Степановић. 
Она је рекла да не верује подацима који долазе из државних органа, "јер стално дају нетачне 
податке". 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/Vesti/a601372/Vucic-i-patrijarh-Irinej-o-srpskom-narodu-u-Crnoj-Gori.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a601372/Vucic-i-patrijarh-Irinej-o-srpskom-narodu-u-Crnoj-Gori.html
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"Не могу да коментаришем шта говори Синиша Мали, јер он говори полиитчки. Он чак нема 
олакшавајућу околност да не зна о чему говори, да не разуме материју. Он зна о чему говори и 
говори у политичке сврхе", казала је она. 
"Кад ме неко једном слаже, ја му више не верујем никад ништа, а кад ми такве ствари говори 
седам година, онда такве ствари не могу ни да коментаришем. Како је могуће кад привреда 
ради са оволико смањеним капацитетом, у току марта и априла, а да је код нас наплата ПДВ-а 
као што је била и као што је и панирана? Најзад, ребалансом буџета је предвиђено смањење 
ПДВ-а, а он говори како је све то супер. Просто, не знам како бих то коментарисала", навела је 
Степановић. 
Она је оценила да власт стратешки шири оптимизам, "то је чиста пропаганда", а и подсећа да 
нас очекују избори. 
Коментаришући помоће државе грађанима од сто евра, она напомиње да је била и остала 
против тога, "јер некоме тај новац значи живот, а некоме тај новац не значи ништа". 
"Питање је зашто држава тај новац неселективно даје, и зашто се задужује, и то се дешава баш 
пред изборе. Сувише је ствар очигледна и не могу да је оправдам", закључује Степановић. 
 

 

 
 

ФИРМЕ СЕ НА РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ КРИЗИ Рад 
од куће, ограничење радног времена, немогућност присуства купаца 
најчешћи изазови 
Аутор:Т.К. 
 
Туризам и угоститељство су сектори највише погођени пандемијом Цовид-19, следе креативна 
индустрија, саобраћај и складиштење, док се криза делимично прелила и на прерађивачку 
индустрију и ИТ сектор, показао је други циклус анкете "Заједно кроз кризу". 
Производни и услужни капацитети су смањени код две трећине фирми, али је апсолутна 
већина послодаваца, 85 процената, успела да задржи исти број радника као пре кризе, према 
резултатима анкете коју су реализовали Привредна комора Србије и УСАИД-ов Пројекат 
сарадње за економски развој. 
Трећина испитаника извештава о делимичном или потпуном опоравку капацитета. 
Истраживање, спроведено од 21. до 27. априла, у коме је учествовало 1.000 компанија, показало 
је да су рад од куће, ограничење радног времена, немогућност физичког присуства 
купаца/клијената, као и неликвидност, ефекти које је привреда највише осетила у седмој 
недељи кризе изазване корона вирусом.  
Налази анкете поново указују на високу осетљивост приватног сектора на проблем 
ликвидности, а по том питању највећи изазови су немогућност покривања основних трошкова 
пословања и проблеми у наплати потраживања од домаћих пословних партнера. 
Фирме су се на различите начине прилагођавале кризи, па је тако свака друга организовала 
делимичан рад од куће, док је 43 одсто смањило број радних сати, наводи се у саопштењу ПКС. 
Трећина предузећа је започела преговоре са повериоцима о одлагању отплате дуга, а петина 
фирми је била приморана да затвори део пословних процеса. Према критеријуму величине 
привредног субјекта, најугроженији су предузетници и микро фирме, а готово све фирме 
очекују пад продаје и профита до краја 2020.  
Нешто више од петине испитаника, 21 одсто, успело је да брзо промени начин пословања, што 
указује да су те фирме спремније дочекале кризу. Анкета показује да постоји потенцијал за 
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даљи напредак, јер свако треће предузеће може делимично или потпуно да се прилагоди 
пословању путем интернета.  
Готово све средње и велике фирме имају веб страну, док је број фирми са онлајн продајом 
порастао, па свака пета продаје производе или услуге преко електронске продавнице. Иако је 
најоптималнија продаја путем интернета она у којој се купцима нуде све опције плаћања, мали 
је проценат фирми који купцима и клијентима нуди више од једне, или све опције плаћања. 
У седмој недељи кризе привредници оцењују да ће им, под претпоставком да је криза престала 
у последњим данима априла, у просеку бити потребно више времена за опоравак него што је то 
било на самом почетку. Време опоравка процењује се најчешће на три до шест месеци, или на 
шест до 12 месеци.  
Време очекивања тешкоћа у наплати потраживања, померило се углавном на период од 
почетка јесени. 
Убедљива већина привредних субјеката пријавила се за мере државне помоћи, а мере које су 
привредници оценили као најкорисније јесу директна помоћ ММСП сектору кроз уплату 
минималне зараде; одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе; одлагање плаћања 
аконтације; као и приступ повољним кредитима у оквиру гарантне шеме. Значајном броју 
привредника, између 10 и 14 процената, потребна је додатна помоћ у коришћењу мера државне 
помоћи.  
Анкета показује да пад пословања у секторима саобраћаја, туризма и индустрије знатно утиче 
на пад пословања осталих фирми у њиховом ланцу снабдевања.  
Већина фирми, две трећине њих, променама у пословању утиче на до 30 њихових добављача, и 
на до 100 њихових пословних купаца. 
 
 

Вучић:Крајем године поново веће плате у јавном сектору, у наредне 
две недеље НОВИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће већ на крају године опет бити 
повећане плате у јавном сектору, здравственим и просветним радницима и другима, као и да ће 
бити представљени нови подстицаји за запошљавање. 
- Све ово смо издржали лакше него други. Неће бити смањења плата у јавном сектору, шот ће 
бити редак случај Европи, већ ћемо гледати и да повећамо опет плате на крају године 
здравственим радницима и просветним радницима, а надам се и војсци и полицији и 
социјалним радницима - рекао је Вучић током обиласка радова на реконструкцији 
Здравственог центра Прокупље. 
Истиче да у привредном развоју убрзано стижемо земље које су биле испред нас и да очекује да 
већ крајем 2021. године сустигнемо по БДП-у Хрватску. 
- Очекујем да ћемо крајем 2021. године, а наш план је био да се то деси 2027. године, да имамо 
исти БДП као Хрватска. То је наш план. То само говори којом брзином Србија сустиже друге и 
зато можемо да обнављамо све ове објекте, као у Прокупљу - рекао је Вучић. 
Председник је додао да ће у наредне две недеље држава да представи нови програм додатних 
подстицаја за ново запошљавање после епидемије вирусом корона. 
- Тражићемо нове мере подстицаја за фирме које ће додатно да запошљавају људе. Хоћемо да 
покушамо да сачувамо све запослене и додатно запослимо нове људе, да у земљи сачувамо део 
људи који се вратио из иностранства, да се боримо за њих и покажемо да нам је сталпо до њих - 
поручио је Вучић. 
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"ФЛЕКСИБИЛНО РАДНО ВРЕМЕ ПОВЕЋАВА ПРОДУКТИВНОСТ" 
Премијерка Новог Зеланда с послодавцима о радним обавезама и 
приватном животу 
 
Премијерка Новог Зеланда Џасинда Ардем предложила је послодавцима да размисле о 
увођењу четвородневне радне недеље и о другим опцијама флексибилног радног времена како 
би се подстакао домаћи туризам и помогло радницима да ускладе радне обавезе и приватан 
живот.  
Она је у видео клипу на Фејсбуку рекла да се људима сугерише све - од краће радне недеље до 
већег броја празничних нерадних дана као средства за стимулисање економије и подстицање 
домаћег туризма, док границе остају затворене за стране држављане. 
Премијерка је рекла да би многи Новозеланђани путовали по земљи када би имали 
флексибилније радно време. Због епидемије корона вируса туристички сектор на Новом 
Зеланду је претрпео велике губитке, преноси Гардијан. 
"Чујем да многи предлажу четводневну радну недељу. Коначно, то је одлука између запослених 
и послодаваца", рекла је она. 
Како је додала, људи су из ситуације са Ковидом научили много, између осталог и да из 
флексибилности рада од куће може порасти продуктивност. 
 

 


