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Kredite bi potrošili da vrate dugove državi: Ugostitelji nezadovoljni merama Vlade 

J. Subin  

Ugostitelji, prevoznici i turistički radnici nezadovoljni usvojenim merama za oporavak ovih delatnosti 

 

UGOSTITELjI u Srbiji nezadovoljni su merama koje je Vlada Srbije juče usvojila kako bi im dodatno 
pomogla. Naime, osim povoljnih kredita koji su im ponuđeni ništa nije konkretno urađeno za ovu 
granu privrede, koja je i najugroženija pandemijom. 

Predloženim merama nisu zadovoljni ni vlasnici preduzeća koji se bave putničkim saobraćajem, ali ni 
turističke agencije. Predstavnici privrede i Vlade Srbije uspeli su da dogovore povoljne kredite Fonda 
za razvoj za likvidnost i obrtna sredstva, sa kamatom od jedan odsto na godišnjem nivou. 

Ministar finansija Siniša Mali juče je podsetio da privredni subjekti iz pomenutih sektora već koriste 
ekonomske mere koje je Vlada donela, a koje se odnose na odlaganje poreza i doprinosa na zarade i na 
isplatu tri minimalne zarade. 

- Ovo je dodatna podrška za posebno ugrožene sektore, kojom će oni dobiti veću likvidnost, i samim 
tim će moći da efikasnije posluju. Razumevajući prirodu poslovanja u tim sektorima, i u razgovoru sa 
njima, došli smo do zaključka da je najvažnije da se produži rok otplate kredita i da imaju duži grejs 
period, kako bi dobili više vremena da stabilizuju svoje poslovanje. 

Podsetio je privrednike da već imaju pravo na odloženo plaćanje poreza i doprinosa na zarade, na 
isplatu minimalaca i jeftine kredite. 

https://www.novosti.rs/upload/images/2020/05/28n/novina/07-krediti.jpg
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S druge strane, Georgi Genov, predsednik Udruženja hotelijera i restoratera Srbije, kaže da su mere 
pomoći dobre, ali nedovoljne. Neko će, smatra on, uzeti kredit kako bi uspeo da plati državi sve 
obaveze koje ima. 

- Uzeće da bi vratili državi ono što joj duguju - govori Genov. - Sve zemlje u EU pomogle su ovom 
sektoru privrede konkretno, osim Srbije. 

- Mogli smo da konkurišemo za dobijanje minimalca, i to su mnogi i učinili. Nisu ni lokalne 
samouprave pomogle. Ovde je reč o spasavanju zaposlenih, jer hotel može da se zatvori na godinu 
dana i neće da propadne. Treba obezbediti novac za plate i doprinose ljudi koji rade. 

Vlasnik "Alko grupe" Miroljub Aleksić takođe smatra da donete mere nisu dovoljne za oporavak. 
Otvaranje hotela i sve troškove finansiraće iz proizvodnje ostalih firmi, jer krediti nisu pomoć i 
moraju da se vrate. 

- Prihoda nema, jer nema ni gostiju u celoj Srbiji - kazao je Aleksić. - Vlada je obećala pomoć, ali je na 
kraju ispalo da su to samo krediti za likvidnost. Mnogi veliki hoteli već su stavili hipoteku prilikom 
uzimanja kredita za svoju izgradnju, pa to neće moći sad da urade. 

 

Hotelijeri plaćaju 48 parafiskalnih nameta. Nisu zadovoljne ni turističke agencije. 

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, oni su 
očekivali finansijsku pomoć u vidu isplate minimalnih zarada zaposlenima šest meseci, s obzirom na 
to da taj sektor nije imao nikakve prihode u prethodna četiri meseca. 

- Kredit je ipak kredit, to nije prava pomoć, bez obzira na to što je ovde učinjeno dosta na tome da se 
omogući duplo duži grejs period, kao i rok otplate - zaključio je Seničić. 

OTPLATA NA PET GODINA 

BOJAN Stanić iz PKS kaže da će se krediti odobravati na period do pet godina, koji uključuje grejs 
period do dve i rok otplate do tri godine. 

- Kamatna stopa je jedan odsto na godišnjem nivou, a sredstva se odobravaju i vraćaju u dinarima - 
ističe Stanić. - Maksimalan iznos kredita za preduzetnike i mikropreduzeća je udvostručen i biće do 
20 miliona dinara, a za mala do 80 miliona dinara. Srednje firme će moći da konkurišu za sredstva do 
180 miliona dinara. Maksimalni iznosi i uslovi obezbeđenja dodatno su prilagođeni vrsti preduzeća. 

Svi vi koji čekate platu, obratite pažnju: Objavljen datum kada država isplaćuje 
minimalac 

Novosti online 

Veliki broj poslodavaca promenio je praksu u isplati zarada krajem marta i najavio da će tako biti 
zaključno sa junskom zaradom 

I majska plata biće u najvećem broju slučajeva isplaćivana u dva dela. Država će poslodavcima 
minimalac od oko 30.000 dinara za svakog radnika, isplatiti u prvoj nedelji juna, tako da već od 
ponedeljka 8. juna, novac na računima mogu da očekuju i radnici. 
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Veliki broj poslodavaca promenio je praksu u isplati zarada krajem marta i najavio da će tako biti 
zaključno sa junskom zaradom. Na promenu dinamike uticala je državna pomoć zbog koje su 
menadžeri odlučili da zaradu isplaćuju u dva dela - i to u drugom delu 30.000 dinara, a u prvom 
ostatak do pune plate. 
 
Na ovaj način radnik u finansijskom smislu nije oštećen i jedina razlika u odnosu na ranije je to što 
zaradu prima u dva dela. 
 
Mogućnost koja, takođe, postoji jeste da poslodavac isplati celu zaradu, kao što je to činio do sada, a 
da 30.000 dinara bude drugi deo kao dodatak na platu. Ipak, imajući u vidu da gotovo da nema 
kompanije u Srbiji kojoj poslovanje zbog trenutnih okolnosti nije ozbiljno narušeno, malo je 
poslodavaca koji su u mogućnosti da na ovakav način i postupe. Više je onih, i to mnogo, koji su plate 
radnicima morali da smanje. 
 
Dragoljub Rajić, konsultant iz Mreže za poslovnu podršku kaže za "Blic Biznis" da su mnoge 
kompanije već u aprilu, linearno umanjile plate. U zavisnosti od delatnosti i pada prihoda neki su išli 
na smanjenje od deset odsto, neki na 20. 
 
Morali su, jer su s jedne strane imali desetkovane prihode, a s druge im je važno da zadrže 
kvalifikovane i stručne radnike. Mnogo je istovremeno onih koji su išli i na otkaze. Pogledajte samo tri 
velike industrije automobilsku, aero i proizvodnju mašina i opreme za ugostiteljstvo i turizam. Sve 
stoji, a svi oni imaju mnogo kooperanata i svi su u problemu", kaže Rajić. 

Podsetimo, država je u sklopu ekonomske pomoći privredi, donela odluku da svakoj kompaniji, za 
svakog radnika, isplati po 30.000 dinara tokom tri meseca. CIlj države je da na ovaj način svakom 
radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, 
njegova je volja, pre svega mogućnost u momentu kada cela privreda gotovo da stoji. 
 

Vlada dala saglasnost: Posao za 455 negovateljica i 127 zdravstvenih radnika 

Tanjug  

Vlada Srbije dala je saglasnost da se na neodređeno zaposli 455 negovateljica i 127 zdravstvenih 
radnika u ustanovama socijalne zaštite 

Vlada Srbije dala je danas saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 
negovateljica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su 
tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u 
ovim ustanovama. 
 
Negovateljice i zdravstveni radnici pokazali su visoku profesionalnost i posvećenost u negovanju i 
lečenju pacijenata tokom epidemiološke situacije izazvane zaraznom bolesti Covid-19, a čije je 
angažovanje neophodno i nakon ukidanja vanrednog stanja, kako bi se sprečile i otklonile posledice 
ove zarazne bolesti, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima posle sednice vlade. 
 
Na današnjoj sednici usvojen je regulatorni okvir kojim se pruža dodatna podrška oblastima turizma, 
ugostiteljstva i putničkog saobraćaja zbog otežanih ekonomskih uslova usled pandemije Covid-19. 
 
Privrednim subjektima iz navedenih oblasti biće omogućeno dobijanje kredita Fonda za razvoj za 
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tekuću likvidnost i obrtna sredstva pod izmenjenim uslovima, koji podrazumevaju rok otplate do pet 
godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 
36 meseci otplate, kamatnu stopu od 1 odsto na godišnjem nivou. 
 
Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, a maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa 
povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000 dinara, za mala 
pravna lica do 80.000.000 dinara i za srednja pravna lica do 180.000.000 dinara. Najviši iznos 
odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom 
finansijskom izveštaju. 
 
Vlada je odlučila i da 2020. godina bude proglašena godinom solidarnosti i saradnje, s obzirom na to 
da su se organizovana solidarnost i saradnja na svim nivoima u društvu pokazali kao neophodan 
faktor u očuvanju života i zdravlja stanovništva tokom epidemije Covid - 19. 
 
Pokretanje ove inicijative ogleda se u unapređenju saradnje državnih organa, stručnih, humanitarnih i 
strukovnih organizacija i udruženja radi poboljšanja kvaliteta života u svim segmentima, kao i 
predloga za unapređenje i usmeravanje međunarodne saradnje, navodi se u saopštenju. 

 

Мале фирме се боре да одрже ликвидност 

Више је угашено предузећа у регуларним условима пословања него у доба кризе 
изазване вирусом корона, што указује да су послодавци можда ипак били 
мотивисани да користе мере помоћи владе приватном сектору 

Србија ће, према проценама међународних финансијских институција, изаћи из ове кризе са 
мањим привредним падом него многе развијене европске земље, али то никако не значи да ће 
се наша предузећа брзо опоравити. Ликвидност је кључни проблем малих фирми. Највећи 
изазови су немогућност покривања основних трошкова пословања и проблеми у наплати 
потраживања.Колико је привреди потребна инфузија за одржање пословања и спасавање од 
банкрота, говори податак Удружења банака Србије да се 4.600 фирми пријавило за кредите за 
ликвидност које дају банке, а гарантује држава. Банке су издвојиле две милијарде евра, за које 
ће држава гарантовати са око 600 милиона евра. До сада је вредност захтева за кредитима 
достигла 800 милиона евра, то јест 40 одсто укупног фонда. Зајмови за ликвидност су 
намењени малим и средњим предузећима и предузетницима, а међу пријављенима је до сада 
32 одсто малих, 33 одсто микропредузећа, 24 одсто предузетника и 11 одсто средњих предузећа. 

Осим тога, Фонд за развој је одобрио је 370 кредита за ликвидност у износу од 1,3 милијарде 
динара, такође намењених малим и средњим предузећима. Док се за државну помоћ у виду 
тромесечне уплате минималца како би послодавци задржали запослене, пријавило 232.000 
приватних предузећа у којима је запослено милион и 52.000 радника. 

Иначе, у Србији послује 375.841 мало и средње предузеће, од чега је 272.968 предузетника, у 
које се убрајају фризери, козметичари, пекари, таксисти, али и адвокати и зубари. 

http://www.politika.rs/
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Према подацима Агенције за привредне регистре од 16. марта до данас регистровано је 
оснивање 1.227 привредних друштава и 2.717 предузетника, док је из регистра избрисано 501 
друштво и 1.751 предузетник. Поређења ради, у истом периоду претходне године основано је 
1.861 привредно друштво и 7.316 предузетника, док су из регистра обрисана 792 привредна 
друштва и 4.902 предузетника.Занимљиво је да је, ако се посматрају ови подаци, више угашено 
предузећа у регуларним условима пословања него у доба кризе изазване вирусом корона, што 
указује да су послодавци можда ипак били мотивисани да користе мере владе помоћи 
приватном сектору.Међутим, Драгољуб Рајић, координатор Мреже за пословну подршку, каже 
да привредници нису имали мотив да гасе предузећа јер је уочљив тренд отварања резервних 
предузећа, преко којих послују у случају блокаде. Обично су то мала паушална предузећа ван 
система ПДВ-а.„Број блокираних предузећа је порастао за око 30 одсто у односу на време пре 
кризе. То суједнократне блокаде, али указују да опада пословна активност великих система и 
они бирају како ће и коме ће да измирују обавезе”, каже Рајић.Он каже да предузетници нису 
имали разлог за гашење, јер нису ни радили, а потом им је стигла помоћ у виду тромесечног 
минималца. Код њих, каже, криза може да наступи од јесени, као и у већини приватног 
сектора.„Очекује се да ће у укупном обрту новца бити мање између четири и седам милијарди 
евра. Тражња је у мају пала у многим гранама и менаџери се жале да раде са 50 до 60 одсто 
капацитета. Фирме које се нису пријавиле за државну помоћ смањиле су плате за пет до 30 
одсто. Израчунали су да би им оперативни трошкови порасли наредне године за најмање 25 
одсто”, каже Рајић.Он наглашава да привреднике очекује тешка наредна година. Чека их 
одложено плаћање пореза и доприноса, одложено плаћање пореза на добит, евентуално 
одложено плаћање закупа простора, па још ако су имали и неке друге кредите након што прође 
мораторијум…Узрок погоршања ликвидности код нас може овог пута да дође и из ЕУ. До сада 
су рокови плаћања од фирми из ЕУ били 30 до 35 дана и фирме које су имале преко 30 одсто 
прихода из извоза сматрале су се стабилним. Сада се рокови продужавају на 60 дана и такве 
фирме којима касне уплате могу да упадну у проблем ликвидности, напомиње Рајић додајући 
да је код нас рок плаћања 130 до 140 дана.Координатор мреже за пословну подршку очекује да 
ће број предузећа који ће затражити кредите за ликвидност бити много већи од тренутно 
пријављених 4.600 и да ће достићи и до 15.000 предузећа. 

Стари одмор могућ до краја године, али само за одабране 

Препорука Владе Србије да једино запослени који су у току ванредног стања редовно обављали 
посао на свом радном месту, уместо до 30. јуна, преостали део годишњег одмора за 2019. могу 
да искористе до краја ове године, изазвала је опречне реакције у јавности. Радници који су по 
налогу свог послодавца управо због епидемије били упућени на рад од куће, а на које се овај 
владин закључак ипак не односи, подсећају да је тиме њихов рад на неки начин обезвређен, јер 
су и они били једнако продуктивни у обављању својих радних задужења, па сходно томе 
сматрају да треба да имају иста права приликом коришћења старог одмора. 

Стручњаци за радно право и представници синдиката признају да овај закључак има 
дискриминаторне елементе, посебно зато што место рада не може да буде проблематично, јер 
се радник који ради од куће умара од рада на исти начин као и када долази на посао. 
Послодавци, међутим, подсећају да закључак владе законски није обавезујући и да представља 
вид позитивне дискриминације. Како истиче Светлана Будимчевић, из Уније послодавца 
Србије, намера државе је била да овим актом заштити интересе оних који су ипак имали 
обавезу да долазе на посао у току ванредног стања. 
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– Свим тим људима, а међу њима су здравствени радници, полицијски службеници, 
припадници војске, запослени у домовима за старе, у производњи хране, трговинама, у јавним 
и комуналним предузећима, без чијег рада би било угрожено здравље и живот остатака 
становништва наше земље, директно су били изложени опасности од вируса. Они су 
ризиковали своје здравље и животе за општи интерес, па им је држава омогућила да преостали 
годишњи одмор искористе када се за то стекну услови, а најдаље до 31. децембра – објашњава 
Будимчевићева, подсећајући да управо већина тих запослених није имала могућност да 
искористи стари одмор у току ванредног стања, јер су имали радну обавезу. 

– Ово можда изгледа као изузетак од Закона о раду, али у том случају искључиво представља 
такозвану позитивну дискриминацију, јер иде у корист права поменуте групе запослених. 
Сигурно се не може сматрати дискриминацијом у односу на друге запослене који су били у 
могућности да раде из својих домова – подсећа она. 

Стручњаци истичу и да би држава сама прекршила одредбе Закона о раду да је одобрила 
коришћење старог одмора до краја године свим запосленима који су радили у ванредном 
стању. Наиме, Закон о раду стриктно каже да се преостали део годишњег одмора из претходне 
године може искористити до 30. јуна. 

– Зато је и донета само препорука у форми закључка. То није одлука о коришћењу старог 
одмора која мора да се спроводи – прецизира Будимчевићева. 

Идеја је била и да се на неки начин, када се укине ванредно стање, ублажи навала запослених 
на годишње одморе, јер би из угла послодаваца било незгодно да баш сви запослени одмах 
искористе своје право на одмор. 

У унији ипак подсећају да, без обзира на то да ли је запослени имао радну обавезу, ако жели да 
искористи годишњи одмор до 30. јуна, послодавац по закону мора да размотри његов захтев, 
водећи рачуна и о потребама посла. 

– Привреда је погођена кризом чије ћемо последице неминовно осећати и у будућности. Зато, 
где год услови то дозвољавају, потребно је да се обезбеди континуитет пословања, чиме ће се 
очувати и радна места запослених – сматра она. 

Олга Вучковић Кићановић, стручњак за радно право и медијацију, као крајње дискутабилну 
види препоруку владе о коришћењу старог одмора, која се не односи на све остале раднике који 
су свакодневно радили, али ван просторија послодавца. 



9 

 

– Ти људи су имали исту одговорност и иста радна задужења као и они који су одлазили на 
посао. Зато је требало да им се свима омогући коришћење преосталог дела годишњег одмора за 
2019. до краја ове године, наравно у договору с послодавцем – истиче Вучковић Кићановић. 

С тим је сагласна и Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, 
која сматра да је закључак владе потпуно неправедан, нелогичан и представља 
дискриминацију дела радника, јер не изједначује рад од куће са радом у просторијама 
послодавца, а требало би, јер Закон о раду препознаје и такав облик рада. 

– Сви који су радили од куће нису пландовали, већ једнако и редовно извршавали своје радне 
обавезе, исто као кад раде у просторијама послодавца – подвлачи Савићева. 

Влада Србије предвидела додатну подршку угроженим секторима 

 
Влада Србије усвојила је данас регулаторни оквир за додатну подршку привредним субјектима 
у туризму, угоститељству и путничком саобраћају, секторима који су посебно угрожени 
пандемијом корона вируса.Реч је о додатној подршци кроз повољне кредите Фонда за развој са 
продуженим роком отплате дужим грејс периодом, који ће им омогућити већу ликвидност и 
ефикасније пословање.Тако ће привредним субјектима из тих области бити омогућено 
добијање кредита Фонда за развој за текућу ликвидност и обртна средства под измењеним 
условима, који подразумевају рок отплате до пет година који укључује грејс период до две 
године.Како је саопштило Министарство финансија, укупно трајање кредита је до 24 месеца 
грејса и до 36 месеци отплате, уз каматну стопу од један проценат на годишњем нивоу.Такође, 
кредити се одобравају и враћају у динарима, а максималан износ кредита за предузетнике и 
микро правна лица је до 20 милиона динара, за мала правна лица до 80 милиона динара и за 
средња правна лица до 180 милиона динара.Највиши износ одобреног кредита може бити до 
80 одсто остварених пословних прихода по последњем предатом финансијском 
извештају.Министар финансија Синиша Мали је подсетио да привредни субјекти из тих 
сектора већ користе економске мере које је Влада донела, а које се односе на одлагање пореза и 
доприноса на зараде и на исплату три минималне зараде.„Ово је додатна подршка за посебно 
угрожене секторе, којом ће они добити већу ликвидност, и самим тим ће моћи да ефикасније 
послују. Разумевајући природу пословања у тим секторима, и у разговору са њима, дошли смо 
до закључка да је најважније да се продужи рок отплате кредита и да имају дужи грејс период, 
како би имали више времена да стабилизују своје пословање”, рекао је министар финансија 
Синиша Мали.Циљ је, напомиње Мали, што брже покретање привредне активности и оцењује 
да се у томе успело, јер је, додаје, Србија већ отворила своју економију, пре других 
земаља.Мали каже да је држава већ исплатила и прву минималну зараду, коју су добили и 
запослени у овим секторима, а други минималац ће бити исплаћен већ почетком 
јуна.Министар привреде Горан Кнежевић је истакао да је тешко поуздано оценити утицај 
корона вируса на привреду Србије, али да је сасвим сигурно да су на највећем удару били 
област туризма, угоститељства и путничког саобраћаја. 
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„Зато ћемо, као што смо и обећали, и на овај начин помоћи представницима тих сектора како 
би одржали ликвидност и што брже се вратили у привредне токове. Водили смо рачуна да 
максимално релаксирамо услове како би, уз нашу подршку, у што краћем року превазишли 
последице изазване пандемијом корона вируса”, каже Кнежевић.Тиме је, наглашава, још 
једном показано да је Србија јака, са стабилном економијом, која озбиљним мерама помаже 
привреди.Кнежевић и Мали су закључили да је Влада Србије ефикасно и брзо реаговала у 
новонасталој економској ситуацији, која је изазвана пандемијом вируса КОВИД-19, као и да се 
показало да привредници и грађани могу да се ослоне на државу у сваком тренутку, преноси 
Танјуг. 

 

Stojiljković: Privremeno zaustavljeni otkazi 
 
Predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković ocenio je danas da je država 
isplatom minimalca, koju je odredila kao pomoć privredi, zaustavila otpuštanje 
zaposlenih, ali je pitanje kakav će konačan broj nezaposlenih biti na jesen, kada se bude 
video konačan efekat mera. 
 
Piše: FoNet 
     

Neki poslodavci od svojih zaposlenih traže da vrate deo minimalca koji isplaćuje država, kako bi od 
tog novca platili poreze i doprinose, ukazao je Stoiljković za N1 i upitao: „koji je to mentalni sklop, koji 
je to egotrip u kojem se misli samo u sebi, koja je to pohlepa“. 

To je prekršaj, zloupotreba položaja, za to se krivično odgovara. To je očigledan primer mobinga i 
povratak u sivu ekonomiju. Posao za poreske inspekcije i poresku službu. To je novac koji ste uzelu u 
četiri oka i stavili u džep, istakao je Stoiljković. 

Govoreći o tome koliko je ljudi u Srbiji proteklih meseci ostalo bez posla, Stojiljković je rekao da bi 
broj od oko 15.000 sa kojim je izašla država, trebalo pomnožiti nekoliko puta. 

Tačan je podatak, da je među zaposlenima taj broj negde oko 15.000. S druge strane, nevladine 
organizacije idu i do 10 puta većeg broja. Istina je negde na sredini i taj broj od 15.000 potrebno je 
množiti sa pet ili šest“, procenjuje Stojiljković. 
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U Privrednom sudu zaključena rasprava po tužbi bivših radnika PKB 
korporacije 
 
U Privrednom sudu u Beogradu danas je zaključena rasprava po tužbi bivših radnika i 
penzionera PKB korporacije koji od države traže da im isplati naknadu za akcije koje 
im nisu dodeljene prilikom prodaje dela imovine te firme. 
 
Piše: Beta 
     

Advokat tih radnika i penzionera Saša Gemaljević rekao je za Betu da Vlada Srbije na zahtev suda nije 
dostavila original sporazuma od 1. jula 2009. godine pa je priznata kopija koju je on pribavio. 

„Sudija je prihvatila kopiju, ali to nije dovoljno jer dokazi na taj način nisu izvedeni do kraja i ostavlja 
se prostor za žalbu i odugovlačenje postupka, što je verujem i cilj“, rekao je Gemaljević. 

Tim sporazumom izmedju PKB i Direkcije za imovinu Srbije u ime Vlade Srbije se taksativno navodi 
šta sve od imovine tog poljoprivrednog kombinata prelazi iz društvenog u državno vlasništvo. 

Do tada je 65 odsto vlasništva bilo u društvenoj svojini, a 35 odsto u državnom vlasništvu i po Zakonu 
o privatizaciji radnici su imali pravo na akcije u vrednosti 15 odsto tog društvenog kapitala. 

Pre toga su isključeni iz prava na besplatne akcije jer su im pripadale akcije u firmi gde su zaposleni. 

Gemaljević je rekao i da sud nije prihvatio predlog da se uvede privremena mera zabrane prodaje 
preostalih neprodatih 11.000 hektara imovine PKB do završetka spora da bi radnici mogli da po 
završetku spora naplate akcije. 

Istakao je da je njega i predsednika Udruženja bivših radnika i penzionera Milinka Miladinovića sve 
vreme obezbedjivala policija kao i okupljene radnike ispred suda. 

Oni su protestovali jutros ispred zgrade Predsedništva, na Andrićevom vencu i tražili prijem kod 
predsednika države Aleksandra Vučića, ali ih on nije prihvatio taj zahtev. 

Zbog pokušaja da protestuju ispred upravne zgrade u Padinskoj Skeli 18.maja kažnjeno je njih 
tridesetak po 5.000 dinara. 

Miladinović je rekao da mu je posle pokušaja tog protesta policija došla kući da oduzme oružje koje je 
predao godinu dana ranije. 

Država je deo imovine, 16.785 hektara zemlje, oko 20.00. grla stoke, sve mašine i zalihe rezervnih 
delova, prodala firmi Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 120 miliona evra. 
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Nova sistematizacija radnih mesta u Krušiku, aktuelni bord direktora 
(ne)će biti smenjen 
 
U valjevskom Krušiku uveliko se radi nova sistematizacija radnih mesta, nakon čega će 
konačno biti poznato koliko je radnika u toj fabrici zaista prekobrojno. 
 
Piše: Zoran Radovanović 
     

Podsetimo da je u Krušik, od 2015. do 2018, u vreme dok je direktor te fabrike bio kadar Srpske 
napredne stranke Mladen Petković, a posredstvom predsednika Izvršnog odbora SNS, gradonačelnika 
Uba i kuma Aleksandra Vučića, Darka Glišića, prema tvrdnjama predstavnika zaposlenih i 
uzbunjivača Aleksandra Obradovića, dovedeno čak oko novih 2.000 radnika iz Uba, Lajkovca, 
Mionice, ali i iz drugih gradova i varoši širom Srbije. 

Ta armija partijski zapošljenih radnika balast je, tvrde u Krušiku, koji dodatno opterećuje poslovanje 
valjevske fabrike, koje je godinama unazad ugroženo poslovnim aranžmanima sa privilegovanim, 
odnosno domaćim trgovcima oružjem bliskih državnom i vrhu SNS-a koji su, prema dostupnoj 
dokumentaciji, Krušikove proizvode kupovali po fabričkim cenama, neretko i ispod njih, a arapskim 
partnerima ih prodavali najmanje dva puta skuplje. 

Do sada je, kako doznajemo, nova sistematizacija radnih mesta, o kojoj se prošle subote raspravljalo 
na celodnevnoj sednici fabričkog Nadzornog odbora, završena u četiri od desetak proizvodno–radnih 
sektora Krušika. 

Ima indicija da će, po njenom završetku, neraspoređeno da ostane između 700 i 1.000 radnika, čiji bi 
dalji status, najverovatnije, bio rešen sociajlnim programom, ali nakon predstojećih izbora na svim 
nivoima. 

Istovremeno, po Krušiku se uveliko špekuliše da bi aktuelni Bord direktora, koji čine generalni 
direktor Vladan Lukić, tehnički direktor Boško Marković i direktor razvoja Radoje Banović, mogao da 
bude smenjen do 21. juna, za kad su raspisani izbori u Srbiji, te da bi na njihova mesta trebalo da 
dođu poptpuno novi ljudi. 

Lukić i dvojica njegovih najbližih saradnika bi, smatraju u delu zaposlenih u Krušiku, trebalo da budu 
smenjeni zbog eneromnih dugova te fabrike od više desetina miliona dolara (pominje se i cifra od 
blizu 100 miliona dolara), kao i njima uzrokovanu slabu upošljenost kapaciteta, čime bi, kako 
smatraju naši sagovornici, s druge strane, svake odgovornosti bio oslobođen bivši direktor Mladen 
Petković, u vreme čijeg direktorovanja (od početka 2014. do novembra 2018. – prim. Z.R.) je Krušik 
postao prezadužena i nepotrebnim brojem zaposlenih zagušena fabrika. 

 

Naš list se ovim povodom danas obratio predsedniku fabričkog Nadzornog odbora u Krušiku 
pukovniku Veljku Petroviću, koji je, međutim, ponovo bio „nedostupun“, te smo ostali bez zvaničnog 
odgovora o tačnoj visini dugova valjevske vojne fabrike i o navodnoj skorašnjoj smeni poslovodnog 
vrha preduzeća. 
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Nezvanično, predstavnici zaposlenih smatraju da će Vladan Lukić „kad je preživeo nedavnu posetu 
predsednika Aleksandra Vučića” i njegove pretnje da će da bude sklonjen sa mesta generalnog 
direktora, da „preživi“ i aktuelne glasine o skorašnjoj smeni. 

Tim pre što ne vide ko bi sa strane bio spreman da prihvati tako „vruć krompir.“ 

– Mislimo da država, uprkos svemu, nije digla ruke od nas , i da zaista želi da pomogne da Krušik 
prevaziđe proizvodno – poslovnu agoniju u kojoj je u posleđnih nekoliko godina, a u koju je ponajviše 
zapao tokom direktorovanja Mladena Petkovića koji,koliko vidimo i čujemo od naših sindikalnih 
kolega, u sličnu, ako ne i goru situaciju dovodi Zastavu oružje, u koju je otišao od nas. Država je, 
naime, već pokrila neke dugove Krušika, izdvojila je milijardu dinara koju je najpre bila namenila za 
remont naoružanja, ali je taj naovac preusmeren na razvoj raketnog programa u Krušiku. 
Obezbedejena je i investicija od jedanaest miliona evra za rekonstrukciju pogona Površinska zaštita. 
Za razliku od ranije, nešto se ipak dešava, ističu naši sagovornici koji veruju da bi Krušik mogao 
ponovo da stane „na zelenu granu“. 

Krušik je do sada, za ovu godinu, saznaje naš list, ugovorio izvozne poslove u vrednosti 
od 30 miliona dolara, a očekuje se da uskoro budu verifikovani poslovni aražmani 
vredni dodatnih pet miliona dolara. 

Ima indicija da bi ukupan izvoz Krušika u 2020. mogao da dostigne 60 miliona dolara. Posebno 
ohrabruje da je valjevska fabrika počela isporuku raketa dometa 20 i 40 kilometara u Tursku, koja je 
Krušikovo novo novo izvozno tržiše. 

Taj izvozni posao Krušik realizuje, kako doznajemo, potpuno legalno preko jedne domaće izvozničke 
firme koja nije bliska državnom i vrhu SNS, na način na koji su to Slobodan Tešić i firma GIM, čiji je 
predstavnik Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića. 

Krušik i bugarska kompanija VMZ Sopot u Tursku treba da izvezu više od 10.000 raketa. 

Obezbeđeno 16 miliona dinara za zapošljavanje 
 
Za realizaciju programa aktivne politike zapošavanja u Kragujevcu obezbeđeno je 16,3 
miliona dinara, od čega učešće grada iznosi 8,9 a Nacionalne službe za zapošljavanje 
7,3 miliona dinara. 
 
Piše: Zoran Radovanović 

Najviše novca, oko 6,5 miliona dinara, saopšteno je nakon današnje sednice Gradskog veća, 
opredeljeno je za subvencije za samozapošljavanje, dok je za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih 
iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima predviđeno 5,6 miliona dinara. 

Za program pripravnika sa visokim nivoom kvalifikacija planirano je oko 2,4 miliona, a za program 
javnih radova oko 1,7 miliona dinara. 
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U Braničevskom okrugu na evidenciji nezaposlenih 6.825 lica 

 
Prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja, na području Braničevskog okruga u 
aprilu mesecu bilo je ukupno 6.825 nezaposlenih lica. 
Piše: M.V. 
     

Od toga, najviše ih je u Požarevcu – 3.201, a najmanje u Žagubici – 272. U odnosu na april prošle 
godine, u okrugu je došlo do pada broja nezaposlenih za 286, jer ih je tada bilo 7.111.  

Kao i godinama unazad, najveći deo ovih brojki otpada na žene. U aprilu njih je bilo 3.913, a istog 
meseca prošle godine 3.994. Među nezaposlenima, najveći broj je sa osnovnom školom i starosti od 
25 do 29 i od 45 do 49 godina. 

NOVA 

“Broj otpuštenih ljudi trebalo bi pomnožiti nekoliko puta” 
 
Govoreći o tome koliko je ljudi u Srbiji poslednjih meseci ostalo bez posla, Stojiljković je u Danu uživo 
rekao da bi broj od oko 15.000 sa kojim je izašla država, trebalo pomnožiti nekoliko puta. 

Tačan odgovor na pitanje koliko je radnika u Srbiji zbog koronavirusa ostalo bez posla – ne postoji. 
Zoran Stojiljković, predsednik sindikata Nezavisnost, kaže da je taj broj negde između onoga što tvrdi 
država i onoga što tvrde nevladine organizacije. Za praksu nekih poslodavaca da od radnika traže deo 
minimlaca, koji im država isplaćuje kao meru pomoći privredi, kaže da je delo za koje se krivično 
odgovara i da bi to trebalo da bude posao za poreske službe. 

“Kao što je sve ovde igra brojkama sa političkom pozadinom, tako su i ove priče. Tačan je podatak, da 
je među zaposlenima taj broj negde oko 15.000. S druge strane, nevladine organizacije idu i do 10 
puta većeg broja. Istina je negde na sredini, i taj broj od 15.000 potrebno je množiti sa pet ili šest”, 
procenjuje Stojiljković. 

Stojiljković: Na jesen moguće otpuštenje većeg broja radnika 
On podseća da poslove najlakše i najčešće gube “ugovorci”, ljudi angažovani preko agencija za 
zapošljavanje i oni u sivoj ekonomiji. Tako da kada se postavi pitanje koliko ljudi je ostalo bez 
primanja dobije se veći broj nego kada se gledaju zvanične brojke koliko ljudi je ostalo bez posla, 
objašnjava gost Dana uživo. 

Stojiljković napominje da je država minimalcem koji je odredila kao pomoć privredi, zaustavila 
otpuštanje zaposlenih, ali da je pitanje kakav će konačan broj nezaposlenih biti na jesen, kada se bude 
video konačan efekat mera. 

“Iz sindikata su imali primedbe na set mera. On jeste obiman i relativno pravovremen, ali nije 
dovoljno selektivan, nije usmeren, nije koherentan i ne obuhvata dovoljno dug period. Naše ptanje je 
šta će biti na jesen kada vidite prave efekte mera. Mi ne vidimo kako ćemo selektivno podržati sektore 
koji se neće oporaviti ni do kraja godine – letovanja, turizam, hotelijerstvo. Upravo je u tom sektoru 
silan svet koji je na kratkim ugovorima i koji se šalju na neplaćeno”, napominje Stojiljković. 

https://nova.rs/biznis/stojiljkovic-na-jesen-moguce-otpustenje-veceg-broja-radnika/
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On ističe da je trebalo da postoji selekcija pre podele sredstava, i pita da li su svi koji su uzeli pare, a 
imali pad profita od 10 do 15 odsto, morali da uzmu novac koji je na nekom drugom mestu bio 
potrebniji. 

Neki poslodavci od svojih zaposlenih traže da vrate deo minimalca koji isplaćuje država, kako bi od 
tog novca platili poreze i doprinose. Gost Dana uživo pita “koji je to mentalni sklop, koji je to egotrip u 
kojem se misli samo u sebi, koja je to pohlepa”. 

“To je prekršaj, zloupotreba položaja, za to se krivično odgovara. To je očigledan primer mobinga i 
povratak u sivu ekonomiju. Posao za poreske inspekcije i poresku službu. To je novac koji ste uzelu u 
četiri oka i stavili u džep. Negde će se pojaviti taj novac. Time treba ozbiljno da se bavimo inače ćemo 
doći do stava ma nije važno, važno je da me nisu tukli i da su mi nešto dali”, ističe Stojiljković i dodaje 
da radnike treba ohrabriti tako što će država delovati I na osnovu anonimnih prijava. 

Upozorava da je takva podela novca akt u kome nema svedoka i u kome negaitvne konsekvence 
možete pretrpeti i onaj ko je na to pristao jer je u tome učestvovao. 

“Prva posledica koronavirusa je vrlo negativna. Ponovo je užasno porastao strah od gubitka posla, on 
je prisutan kod 40 odsto zaposlenih. Sa tim strahom se pristaje na sve”, napominje Stojiljković. 

 

 


