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Ово вам се неће допасти ако сте радили мање од 15 година: Уплаћени 

новац остаје држави - нема пензије, ни враћања доприноса  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

У готово свим земљама неопходан је минимални стаж, као и код нас  
НИЈЕДАН закон у Србији не прописује да се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 

који су годинама уплаћивани, а нису реализовани, односно није стечена пензија, враћају. Тако 

сваки радник који има мање од 15 година стажа нема право да му се врати ни динар од 

уплаћених средстава, а нема ни могућност да поднесе захтев за пензионисање. 

Тај новац употребљен је, тврде надлежни, за нешто друго. Они који су кроз своје зараде 
издвајали за фонд краће од 15 година, када зађу у седму деценију ипак не могу да остваре 
попусте у хипермаркетима, јер немају пензиони чек, а не могу да користе ни погодности да уз 
ваучере иду на одмор. 
СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА Матковићева наглашава да нека врста социјалне пензије која се не 

финансира из доприноса постоји и карактеристична је, на пример, за скандинавске земље и 

Аустралију на пример. Додељује се по основу пребивалишта. Она је такође таргетирана и 

добијају је они који не испуњавају услове за пензионисање или којима је пензија ниска. Постоје 

и земље које не проверавају доходак, и додељују само на основу пребивалишта. Такве су 

Холандија, Нови Зеланд и Израел. 

Гордана Матковић, програмски директор Центра за социјалну политику, објашњава да новац 
од уплаћених доприноса није могуће вратити ни у једној врсти осигурања, јер осигурања тако 
функционишу. Како би, тврди она, она иначе могла да исплаћају "добитницима", а који су, на 
пример, уплаћивали доприносе 20 година. Примера ради, наводи наша саговорница, на 
месечном нивоу издвајају се много нижи износи од месечне пензије, а касније се примају 
чекови током 30 година након пензионисања. 
- У скоро свим земљама са сличним пензијским системима, када је у питању јавно пензијско 
осигурање, постоји минимални стаж од 15 или 20 година (Португалија, Аустрија, Словенија, 
Мађарска, Литванија, Словачка), у Француској и Америци 10 година - каже наша саговорница. - 
Таква је рачуница да бисте могли у просеку да примате пензију 15 година, која је иначе много 
виша него доприноси који се уплате за исти период. Исто је и у земљама у региону. 
Према истраживањима која су рађена пре неколико година, у нашим условима је 
најприхатљивије да се у оквиру програма новчане социјалне помоћи (НСП) уведе посебан 
модул за старачка домаћинства. 
- То су она домаћинства у којима су сви чланови старији од старосне границе за пензионисање, 
односно од 65 година - истиче Матковић. - Такође би морали да се релаксирају и имовински 
услови, а да се цензус и износи права повећају у односу на НСП. Старосна граница за ово право 
би требало да буде нешто виша него за пензију за три или пет година, а примања нижа у односу 
на минималну пензију. 
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Упркос удару кризе очувана привредна активност наше земље: Фирме 

неће отпуштати раднике  
Аутор:Е. Б. ТАЛИЈАН  

 

Анкета Привредне коморе Србије о пословним активностима и очекивањима компанија. Око 
90 одсто не намерава да смањи број запослених, половина наставља улагања 
ОКО 90 одсто наших компанија није смањило број запослених у првом кварталу ове године и 
не намерава да то учини ни у наредном периоду. Чак половина фирми планира да инвестира у 
опрему, грађевинске објекте и земљиште, а од тога 60 одсто њих и да повећа улагања. То 
показују резултати најновије анкете о прегледу пословних активности и очекивањима 
привредника, коју ПКС спроводи квартално на репрезентативном узорку од 900 домаћих 
компанија. Ови подаци говоре да је привредна активност наше земље очувана у првом удару 
кризе. 
- Запосленост је стабилна, имајући у виду да 88 одсто анкетираних није смањило број 
запослених у првом кварталу ове године, а да 90 процената њих не очекује да ће до тога доћи 
ни у наредном четворомесечју - каже за "Новости" Бојан Станић из ПКС. - У одређеним 
секторима је дошло и до повећања броја запослених. 
Други позитиван податак је да су унутрашње инвестиције наставиле да се реализују. Компаније 
улажу у опрему, грађевинске објекте и земљиште. 
- У поређењу са претходним кварталом, повећан или непромењен обим инвестиција остварило 
је 58 одсто анкетираних - објашњава Станић. - У наредном четворомесечју половина фирми 
планира улагања, а од тога 60 одсто њих намерава да повећа инвестиције. 
Када се посматрају појединачни сектори, прерађивачка индустрија је, како истиче, у значајном 
делу очувана, посебно прехрамбена. Према његовим речима, уколико се на глобалном нивоу 
криза не настави, очекује се да наша привреда, која је мала, не би требало да трпи оне 
последице које је имала 2008. године. 
- До пада промета и привредне активности дошло је због смањења тражње на домаћем и 
међународном тржишту и недостатка сировина, јер је поремећен глобални ланац снабдевања - 
наглашава наш саговорник. - Најугроженији су туризам, угоститељство и саобраћај, примарно 
путнички. У овим секторима сматрају да ће опоравак бити веома спор. Релативно позитивна 
очекивања имају у прехрамбеној и хемијској индустрији.  
ДО КРАЈА МЕСЕЦА ДОДАТНЕ МЕРЕ 
КОНКРЕТНЕ мере Владе за додатну подршку најугроженијим секторима, као што су туризам и 
саобраћај, очекују се до краја месеца - истиче Бојан Станић из ПКС. - Још увек се трага за 
решењем којим би се ускладио интерес привредника и државе. Како "Новости" сазнају, 
разматра се предлог да се повећа износ средстава за подршку кроз Фонд за развој и да грејс 
период за отплату кредита буде две године за предузећа из најугроженијих сектора, уместо 
једне. 
НАЈВИШЕ ПОГОЂЕНИ СЕКТОРИ 
ТУРИЗАМ и угоститељство су сектори највише погођени пандемијом ковида 19, а следе 
креативна индустрија, саобраћај и складиштење, док се криза делимично прелила и на 
прерађивачку индустрију и ИТ сектор, показало је истраживање "Заједно кроз кризу", у коме је 
учествовало 1.000 компанија. Пад у областима саобраћаја, туризма и индустрије знатно утиче 
на пад пословања осталих фирми у њиховом ланцу снабдевања.  
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Министарство припремило уредбу за спречавање ризика на раду 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министарство рада припремило је предлог уредбе која се односи на спречавање 

ризика изложености запослених корона вирусу, која би требало да буде усвојена на наредној 

седници Владе Србије.  

То је за РТС рекла вршилац дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Марина Фуртула. 
"Верујемо да ће на наредној седници владе та уредба и бити усвојена. Досад смо имали такође 
уредбе које су се односиле на поједине делатности, у смислу трговине, угоститељства, као и на 
градилиштима. Овом уредбом проширујемо обавезу на све послодавце и на све друге 
делатности", навела је Фуртула. 
Она је додала да ће бити обавеза да при улазу у радни простор постоји дезинфекција те да, ако 
је могуће, послодавац организује посао тако да се уведе друга или трећа смена како се не би 
радило у превеликим групама у којима се брзо шири вирус. 
"Ако то није могуће и ако је немогуће обезбедити неопходну удаљеност између запослених 
обавезно је коришћење заштитних средстава, маски и рукавица. Јер, епидемија је још увек ту, 
нема опуштања и мора се водити рачуна све до момента док епидемија не нестане", истакла је 
Фуртула. 
Уредбом ће, каже, бити прописане казне, за послодавце од 50 до 500 хиљада динара, а за 
запослене 20 хиљада динара. 
"Имали смо осам прекршајних и једну кривичну пријаву за време трајања ванредног стања. 
Након уредбе инспекција ће наставити да контролише примену мера безбедности још јаче него 
што је то до сада био случај", закључила је Фуртула. 
 
 

Раднике није отпуштало 85 одсто послодаваца 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Туризам и угоститељство су сектори највише погођени пандемијом COVID-19, следе креативна 

индустрија, саобраћај и складиштење, а криза се 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, по 
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 којем 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 коронавирусом. 
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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. 
Према критеријуму величине привредног субјекта, најугроженији су предузетници и 
микрофирме, 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 на то да су те фирме спремније дочекале кризу. 
Анкета показује да постоји потенцијал за 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 с 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. 
Време очекивања тешкоћа у наплати потраживања померило се углавном на период од почетка 
јесени. 
Прилагођавање на различите начине 

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-
а. 
Трећина предузећа је започела преговоре с повериоцима о одлагању отплате дуга, а петина 
фирми је била приморана на то да затвори део пословних процеса. 
Убедљива већина привредних субјеката пријавила се за мере државне помоћи, а мере које су 
привредници оценили као најкорисније су 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. 
Знатном броју привредника, између десет 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. 
  
 

 

 
Синдикат незадовољан због смањења примања запослених у 
правосуђу 
Пише: Бета 

 
Синдикат правосуђа Србије протестовао је данас због тога што се, упркос најавама да током 
ванредног стања никоме неће бити умањена примања, запосленима у правосуђу то ипак 
догодило. 
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„Веома нам смета што сте све време током ванредног стања тврдили да никоме неће бити 
умањена примања, а стварност је да су примања запослених у правосуђу смањена, односно 
суспендовано је право уговорено Посебним колективним уговором за државне органе. 
Здравствени радници у цивилном здравству добили су заслужено повећање зарада али у 
установама за извршење кривичних санкција повећање су добили само доктори док остали 
здравствени радници у затворима нису добили повишицу. Таквом одлуком посебно су 
погодјени здравствени радници у Специјалној затворској болници“, наводи се у саопштењу. 
Синдикат је навео да су запослени у судовима, тужилаштвима и затворима радили током 
ванредног стања по посебном распореду усклађеном са уведеним мерама због пандемије. 
„Већина лица које је полиција хапсила и задржавала – прошла су кроз тужилаштва и судове да 
би на крају завршили у притвору, односно затвору“, наводи синдикат. 
Писмо је упућено премијерки, председнику, министру финансија и министарки правде. 
„Нама је у потпуности јасна ваша законска надлежност, али пошто је пракса да се мешате једни 
другима у посао, принуђени смо да вам свима пошаљемо исти допис како не бисмо губили 
заједничко драгоцено време док га међусобно прослеђујете а нас упућујете са једних на друге“, 
додаје се у писму. 
 

 

Губитак Заставе оружја достигао више десетина милиона долара 
Пише: Зоран Радовановић 

 
Радницима фабрике Застава оружје није исплаћена зарада у целости за месец април, у складу 
са Колективним уговором. 
Према наводима руководства фабрике, немогућност исплате зарада у целости је узрокована 
последицама пандемије Цовид 19 и поремећајем на међународном тржишту, због чега у 
магацину стоји  20 милиона долара уговорене, а неиспоручене робе. 
Како би се спречила криза и могући социјални немири, Синдикат се недавно обратио 
надлежним државним институцијама и упознао их са тешким стањем у фабрици, и могућим 
озбиљним друштвеним проблемима због социјалних немира уколико 2.600 радника фабрике 
не приме зараде на време, наводи се у  данашњем саопштењу синдикалне организације Заставе 
оружја. 
Истиче се, притом, да оружарски Синдикат већ годинама указује на погубне последице 
управљања фабриком “од стране Надзорног одбора који поставља Влада Републике Србије” , и 
да је само од 2017. године направљен губитак у пословању од “више десетина милиона долара, 
док се истовремено обавезе фабрике стално увећавају.” 
– Недомаћинско управљање, стало мешање председника Надзорног одбора (пуковника Ивице 
Марјановића)  у послове руковођења под образложењем вршења надзора, до сада незабележен 
начин кадровања, пребацивање радника из производње, олако пуштање најквалитетнијег 
инжењерског кадра, промашене инвестиције из кредита одобреног од  државе, уз сталне 
притиске и нападе на Синдикат и његовог председника, само су део узрока због чега се фабрика 
налази у једној од најтежих ситуација до сада – тврде у синдикалној организацији једине 
домаће фарике пешадијског наоружања, те ловачко-спортског и оружја за личну одбрану. 
На примедбе Синдиката, из  Министарства одбране су, тврде синдикалци, стизали одговори да 
су наводи синдикалне организације “неутемељени” , да је ситуација под контролом и да 
„Синдикат не треба да се меша у пословање“. 
У таквим околностима, констатују у руководству оружарског Синдиката,  када надлежни неће 
да уваже егзактне чињенице о начину пословања који фабрику гура у дубиозу, држава као 
већински власник “мора да прихвати и одговорност за стање у фабрици.” 
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– Одлагање решавања проблема може имати велике последице, имајући у виду и значај који 
фабрика има као искључиво извозно оријентисано предузеће – поручује Синдикат Заставе 
оружја, уз напомену да је и у извозним пословима Заставиним оружарима “потребна подршка 
државе”, како би се сачувала традиционална инострана тржишта крагујевачке фабрике оружја, 
чији су  производи “међу најпрепознатљивијим српским брендовима на свету.” 
Наш лист је, подсетимо, у више наврата у последњих више од годину дана упозоравао да је у 
групацији Одрамбена индустрија Србија,  Застава оружје, уз ваљевски Крушик, највероватније 
у најнезавиднијој пословно – финасијској ситуацији, чији порески и остали дугови су 
премашили 17 милијарди динара, а губици достили већ речених “више десетина милиона 
долара”. 
Држава, која је већински власник свих домаћих војних фабрика, ништа није предузела нити 
предузима да помогне свом најстаријем индустријском предузећу и најзначајијој  војној 
фабрици да превазиђе производно – пословну агонију. 
Напротив, Застава оружје је, колико је јавности познато, једина домаћа војна фабрика у којој 
држава, упркос одговарајућој одлуци Владе Србије, још није започела конверзију пореских 
дугова (насталих делом и као последица опоравка војних фабрика од последица НАТО 
бомбардовања и губитка тржишта, услед изолације земље и афера приватних трговаца 
оружјем,  Слободана Тешића, на пример) у државни улог у капиталу предузећа. 
Истовремено, држава је, крајем 2018., на место генералног директора Заставе оружја довела 
Младена Петковића, који је претходне четити године био на челу ваљевског Крушика који је, 
према тврдњама Крушикових синдикалаца и узбуњивача Александра Обрадовића, за време 
Петковићевог директоровања, назидао енормне дугове и губитке. 
Уз то је, према документацији коју је јавности доставио узбуњивач Обрадовић, приватним 
трговцима оружје – фирми ГИМ, чији је посредник у купопродајним пословио био Бранко 
Стефановић, отац министра полоције Небојше Стефановића, те компанијама контроверзног 
трговца оружјем Слободана  Тешића, којег је, подсетимо, 2013., у оружарски бизнис на велика 
вратио тадашњи министар одбране Александар Вучић – омогућио куповину мина по 
фабричким ценама и без уплате аванса. 
Има индиција да и Застава у последње време оружје продаје без наплате аванса, што је 
неуобичајена пракса у оружарском бизносу, и примењује се једино ако купац има озбиљне 
банкарске гаранције. 
Застава је својевремено оружје, без наплате аванса, али уз банкарске гаранције, продавала 
поједином партнерима у САД-у. 
 
 

Тиодоровић: Ситуација са епидемијом корона вируса у Лескцу под 
контролом, ускоро ће бити и у Врању 
Пише: Бета 

 
Епидемиолог Бранислав Тиодоровиц изјавио је данас да може да се каже да је ситуација са 
епидемијом корона вируса у Лесковцу под контролом а да ће ускоро бити под контролом и у 
Врању. 
Тиодоровић је за ТВ Пинк рекао да највећи део новозаражених из та два града чине млади 
људи, са благим или у ређим случајевима средње тешким симптомима, што је показатељ да се 
епидемија смирује. 
„У питању је појава позитивних са лакшом и много мање и врло ретко оних са средњом 
клиничком сликом. И у Лесковцу и Врању доминирају млади људи који су позитивни 
тетирањем и могући су преносиоци ове заразе. На југу Србије су велике фабрике ‘Јура’ и ‘Геокс’ 
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са око 2.850 или 1.300 радника у другој фабрици, тамо ради млади свет и жене и мушкарци 
који су из околних села“, казао је Тиодоровић. 
Он је навео да добар део заражених корона вирусом из Лесковца и Врања припада сеоској 
популацији. 
„Треба знати да они живе у домаћинствима у којима постоје две па и три генерације. Због тога 
је важно да их контролисемо, да се мере заштите спроводе до краја и да не заразе старије у свом 
домаћинству, да не буду погодјени инфекцијом која је за њих опасна“, рекао је Тиодоровић. 
Пема његовим речима, формирани су оперативни тимови од представника санитарне 
инспекције и инспекције рада, који ће надгледати како се спроводе све мере које су превентива 
да не дође до ширења инфекције. 
„Било је заражених у вртићима у Лесковцу, Врању и Власотинцу али деца нису 
била угрожена“ 
Епидемилолог Бранислав Тиодоровић изјавио је данас да су поједине медицинске сестре и 
неговатељице у вртићима у Лесковцу, Власотинцу и у Врању биле позитивне на корона вирус, 
али су током рада користиле заштитну опрему због чега ниједно дете није било угрожено, па ти 
вртићи могу да наставе са радом. 
Тиодоровић је за телевизију Пинк рекао да је током епидемије корона вируса струка показала 
да су деца врло мало осетљива на тај вирус, нарочито деца узраста до десет година, али да је 
ипак кроз педијатријске ковид болнице у Србији до сада прошло готово 600 деце која су имала 
неке од симптома. 
Тиодоровић, који је и члан републичког Кризног штаба за борбу против епидемије корона 
вируса, је рекао да се у педијатријској Ковид болници у Нишу тренутно прати деветоро деце, а 
да је кроз ово одељење до сада прошло више од 60 деце која су била позитивна на тестирању на 
корона вирус, односно чији су родитељи били позитивни. 
„У београдској болници ‘Драгиша Мишовић’ део за децу прешао је бројку од 500. Од почетка 
епидемије преко 500 деце прошло је кроз тај део болнице“, казао је Тиодоровић. 
Подсетимо, Тиодоровић је јуче изјавио да је сада најважније да се обрати пажња на велике 
радне организације. Такође је изнео податак да је короном заражено троје деце из Врања и да 
се она налазе на педијатрији у Нишу. 
 

 

 
 

Синдикат: Примања запослених у правосуђу смањена и поред тврдњи 
да неће 
Аутор:ФоНет  

 

Синдикат правосуђа упутио је највишим државним званичницима Србије отворено писмо, у 
коме упозорава да су током ванредног стања тврдили да никоме неће бити умањена примања, а 
стварност је да су примања запослених у правосуђу смањена. 
Како се истиче у писму, суспендовано је право уговорено колективним уговором, а поред тога, у 
установама за извршење кривичних санкција повећање су имали само доктори, док остали 
здравствени радници у затворима нису добили повишицу. 

https://www.danas.rs/drustvo/tiodorovic-epidemioloska-situacija-u-vranju-i-leskovcu-na-putu-kontrole/
https://www.danas.rs/drustvo/tiodorovic-epidemioloska-situacija-u-vranju-i-leskovcu-na-putu-kontrole/
https://www.danas.rs/drustvo/tiodorovic-epidemioloska-situacija-u-vranju-i-leskovcu-na-putu-kontrole/
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Таквом одлуком посебно су погођени здравствени радници у Специјалној затворској болници. 
Све то урађено је без претходног договора са нама као социјалним партнерима, упозорио је 
Синдикат. 
Они указују и да су запослени у судовима, тужилаштвима и затворима радили током ванредног 
стања по посебном распореду усклађеном са уведеним мерама због пандемије, 
 

 

У САД за недељу дана 2,43 милиона људи остало без посла 
Аутор:Бета/АФП  
 
У САД се за недељу дана на биро за запошљавање пријавило више од 2,43 милиона људи и то је 
и даље велики број незапослених у земљи у којој је привреда угрожена због епидемије 
коронавируса, саопштило је америчко Министарство за рад. 
Број незапослених од 10. до 16. маја нешто је веćи од процене аналитичара који су очекивали да 
их буде 2,4 милиона. То је ипак мањи број у односу на претходну недељу када се на биро за 
запошљавање пријавило 2.687 милиона. 
У САД је од половине марта када су нагло прекинуте привредне активности због уведених мера 
заштите од ширења коронавируса, без посла остало више од 38,6 милиона људи. 
 
 

Сакс: Свет ће након пандемије остати уздрман, подељен и сиромашан 
Аутор:Радио Слободна Европа  
 
Иза пандемије коронавируса остаће дубоко уздрман, подељен и сиромашан свет, рекао је за 
Радио слободна Европа Џефри Сакс, познати светски економиста, професор Унивезитета 
Колумбија и саветник последњег југословенског премијера Анте Марковића. 
"Пандемија нас оставља и са питањем да ли идемо ка новом хладном рату, што би било опасно 
и глупо. Дакле, да ли ће то бити свет у ком ће се демагози борити за моћ и она ће одређивати 
исход, или свет у ком превагу односе истина и људске потребе. Оба су могућа", сматра Сакс, 
наведено је на сајту РСЕ. 
Он је навео да ће неки региони бити у стању да се опораве и релативно нормализују економски 
живот, али ће се суочити са озбиљним тешкоћама уколико се не пронађе вакцина у догледно 
време, а не мисли да ће се то ускоро десити. 
Сакс је оценио и да земље, које су успеле да обуздају вирус у Источној Азији и Пацифику, као 
што су Аустралија, Нови Зеланд, Кина, Јапан, Јужна Кореја, Тајван, Вијетнам, могу да започну 
економски опоравак. 
"Надам се и да ће земље Централне и Источне Европе успети да задрже вирус под контролом 
што ће им омогућити обнављање макар дела економских активности. Међутим, у појединим 
срединама вирус ће наставити да циркулише, пре свега у САД, Бразилу, Мексику, вероватно у 
знатном делу Африке и Пакистану, могуће је и у Индији, што би било погубно", рекао је 
економиста и додао да је због тога песимиста. 
Он не мисли да ће мере попут штампања пара помоћи у обнављању радних места. 
"Такође, сектор малопродаје је уздрман, затим грађевинарство, аутомобилска и 
авиоиндустрија, путовања су скоро обустављена. Стога нам предстоји веома озбиљна економска 
криза", казао је Сакс. 
Према његовим речима, истовремено Волстрит и инвеститори сматрају да ће јефтини новац и 
магична вакцина решити проблем. 
"Интересантна је та утрка између оптимиста, које сматрам наивнима, и реалиста који 
упозоравају на неповољне сценарије", навео је Сакс. 

http://rs.n1info.com/journalist41/Beta-AFP-
http://rs.n1info.com/journalist149/Radio-Slobodna-Evropa-
https://www.slobodnaevropa.org/a/dzefri-saks-svet-ce-ostati-uzdrman-i-podeljen/30623688.html
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На питање, да ли ће пандемија убрзати промене у глобализацији, које су се претходних година 
могле видети, он је навео да ће се сигурно остварити нешто од тога, додајући да је корекција 
појединих аспеката досадашње глобализације у реду. 
"Међутим, треба да се сетимо периода после Првог светског рата, када је прекидање глобалног 
ланца снабдевања (децоуплинг) довело до слома међународне трговине. Након тога се појавио 
фашизам и избио је Други светски рат", упозорио је Сакс. 
Сматра да идеја да би могао да постоји свет без глобализације, а да се притом не раузме како 
светска економија функционише, води ка глобалном конфликту. 
"Ако ме питате да ли се тако нешто може догодити, апсолутно да, може", рекао је Сакс за РСЕ. 
 

 

Радници “Застава оружје” остали без дела априлске зараде 
Аутор:Фонет   

 

Радницима фабрике Застава оружје није исплаћена целокупна зарада за април у складу са 
Колективним уговором, уз образложење да је то последица пандемије вируса ковид 19, речено 
је ФоНету у Самосталном синдикату фабрике. 
Руководство фабрике саопштило је да је умањене зараде последица поремећаја на 
међународном тржишту, због чега у магацину стоје наручени, а неиспоручени производи у 
вредности од 20 милиона долара.  
Како би се спречила криза и могући социјални немири, Синдикат се недавно обратио 
надлежним државним институцијама и упознао их са тешким стањем у фабрици и могућим 
озбиљним друштвеним проблемима због социјалних немира уколико 2.600 радника фабрике 
не приме зараде на време.  
Руководство је обавестило запослене да ће до понедељка 25.маја 2020. године извршити 
исплату преосталог дела зарада.  
Синдикат војне фарике већ годинама указује на погубне последице управљања фабриком од 
стране Надзорног одбора који поставља Влада Републике Србије, и да је само од 2017. године 
направљен губитак у пословању од више десетина милиона долара, док се истовремено обавезе 
фабрике стално увећавају. 
 
 

Вучић предложио повећање зарада неговатељицама за 10 одсто 
Аутор:Танјуг   
 
Председник Србије Александар Вучић предложио је повећање зарада у износу од 10 одсто за 
неговатељице у систему социјалне заштите после консултација са министром за рад, 
запошљавање, борацка и социјална питања Зораном Ђорђевићем.  
Ðорђевић је за телевизију Пинк пренео да је Вучић нагласио да су немерљив допринос у борби 
против корона вируса, поред здравстевних радника дале управо неговатељице које су бринуле 
о најстаријим суграђанима у геронотолошким центрима током пандемије вируса Ковид-19, те 
је ово само један од начина да им се држава захвали за труд и предан рад. 
“У Србији ради око 1.500 неговатељица и радује ме ова лепа вест, поготово када је председник 
иницијатор, јер сматра да је њихов допринос изузетно значајан. Оне су те које пружају највећу 
пажњу и помоћ нашим корисницима”, рекао је Ђорђевић. 
 
 
 

https://nova.rs/biznis/radnici-zastava-oruzje-ostali-bez-dela-aprilske-zarade/?utm_campaign=ug.contentexchange.me&utm_medium=referral&utm_source=ug.contentexchange.me&utm_term=ug.contentexchange.me
https://nova.rs/biznis/vucic-predlozio-povecanje-zarada-negovateljicama-za-10-odsto/?utm_campaign=ug.contentexchange.me&utm_medium=referral&utm_source=ug.contentexchange.me&utm_term=ug.contentexchange.me


12 

 

Мали: Други минималац биће исплаћен прве недеље јуна 
Аутор: Танјуг 

 

Други минималац привредницима и запосленима биће исплаћен прве недеље јуна, а трећи 

прве недеље јула, изјавио је за Тањуг министар финансија Синиша Мали. 

Подсећа да је Влада Србије први минималац за 1.052.000 радника у 232.000 предузећа 

исплатила 7. маја. 

"Позивам привреднике да се задрже у том програму. Следећа исплата је прве недеље јуна, и 

онда очекујемо још једну исплату прве недеље јула. Отворили смо економију, предузетници, 

микро, мала и средња предузећа кренула су да раде, али и поред тога, ми одржавамо обећање 

које смо дали", рекао је Мали. 

Истиче да ће помоћ од три минималне зараде добро доћи привредницима да консолидују своје 

пословање и да исплате зараде док се, каже Мали, "не захукта" привредна активност у нашој 

земљи након вируса корона. 

 

 

 

 

 
 


