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SEMUS izabrao presednika: Golubović - Prioritet nam je poboljšanje uslova rada 

NovostiOnline  

Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije na svom četvrtom kongresu 
održanom 10. juna u Kombank dvorani potvrdio je poverenje svom dosadašnjem 
predsedniku 

Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvoĎača Srbije na svom četvrtom kongresu održanom 10. 
juna u Kombank dvorani potvrdio je poverenje svom dosadašnjem predsedniku i na ovu funkciju 
jednoglasno ponovo izabrao Dragišu Golubovića. 
Novi-stari predsednik sindikata izabran je na period od pet godina sa 65 glasova delegata iz svih 
krajeva zemlje a reizboru je prethodio izveštaj koji je podneo za rad koji je obavljen u prethodnom 
mandatu. 
Mnogo posla je iza nas ali nas očekuje i velika borba za ostvarivanje prava i poboljšanje uslova rada i 
života estradno-muzičkih izvoĎača. Tu pre svega podrazumevam korišćenje tipskog ugovora prilikom 
angažovanja izvoĎača za nastupe, što štiti njihova prava ali i donosi novac u budžet. Zatim, pošto su 
samostalni estradno-muzički izvoĎači i umetnici bili jedna od retkih branši koja je izostavljena sa 
spiska za pomoć Vlade RS tokom pandemije koronavirusa, očekujemo da pregovori koji su u toku 
urode plodom i da ova nepravda bude otklonjena. Ovo su samo neki od izazova, ispred nas je još 
mnogo zadataka, ali se nadam da ću uz vašu podršku moći da im odgovorim- rekao je Golubović na 
kongresu kome su osim delegata prisustvovali i predstavnici Vlade, Saveza samostalnih sindikata 
Srbije, Unije poslodavaca Srbije kao i brojne druge zvanice. 

 

 

Palma: Jedina smo lokalna samouprava na Balkanu koja je kroz besplatan 
autobuski prevoz povećala plate radnicima 

 

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma danas je označio početak radova na izgradnji 
nove proizvodne hale italijanske kompanije „Mobil Turi“, odnosno njihovog jagodinskog dela „Est 
Cucine“, čime će ukupni kapacitet sa 3.000 biti proširen na 10.000 kvadrata, broj radnika sa 100 na 
150, a dnevna proizvodnja kuhinja sa 100 na 150 do 200. 

- Lokalna samouprava u Jagodini je, pored toga što je obezbedila italijanskim investitorima besplatnu 
lokaciju za proizvodne hale i maksimalnu logistiku, jedina lokalna samouprava na Balkanu, koja je 
kroz odluku o besplatnom autobuskom prevozu na celoj teritoriji Jagodine, od 20. januara prošle 
godine, povećala plate svim radnicima zaposlenim u preduzećima koja rade na teritoriji grada. 
Konkretno, u slučaju kompanije „Mobil Turi“, radnici primaju redovno mesečno od 8.000 do 10.000 
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dinara za prevoz, koji je besplatan i na platu od 40.000 dinara to znači povećanje od 25 posto - izjavio 
je Dragan Marković Palma. 

On je upitao okupljene radnike "da li redovno primaju naknadu za prevoz mesečno", na šta su oni 
odgovorili potvrdno i upitao ih da li svi imaju rešenja za stalno, na šta su takoĎe odgovorili potvrdno. 

 
Radnici u jednoj jagodinskoj firmi 

- U ovoj fabrici sada radi 100 radnika, a nakon što se završi nova hala radiće ih 150. Sve italijanske 
kompanije koje rade u Jagodini, kao što su Mobil Turi, Vibak, Andrea konfekcioni i Aunde proširile su 
svoje kapacitete i povećale broj radnika. Mobil Turi ceo svoj asortiman izvozi, 70 posto u Italiju, a 30 
posto u Hrvatsku, Crnu Goru, Sloveniju i Rumuniju. Sutra u industrijskoj zoni u Jagodini postavljamo 
kamen temeljac za austrijsku kompaniju „Šibel“, koja proizvodi elektromotore i koja će zaposliti 100 
radnika, a sledeće nedelje stižu mašine u halu za nemačku kompaniju „Fišer“, koja proizvodi auspuhe 
za BMW i šrafovsku robu i koja će zaposliti 300 radnika. 

Kako je rekao Marković, "Jagodina je tako postala industrijski centar na Balkanu“. 

Početku radova na novoj proizvodnoj hali fabrike Mobil Turi pored predsednika Markovića 
prisustvovali su i Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga, gradonačelnik Ratko 
Stevanović, Nikola Radosavljević... 

 

„Леонардо” отпустио све запослене 

Преосталих 60 радника случајно сазнало да више немају посао 

 
Суботица – Власник фабрике обуће Антонио Бротини, још у априлу је поручивао 
запосленима у погону „Леонардо“ у Суботици да не жели да им да отказ, али и да до септембра 
не може да им исплати зараду. У међувремену се очигледно предомислио, јер осим што касни у 
исплати зарада, власник је ипак и свима дао отказ, а да око 60 преосталих радника о томе није 
ни обавестио. 

„Једна од жена је у понедељак морала у болницу, али јој је речено да не могу да је приме, јер јој 
књижица није оверена. Тада смо се распитале и сазнале да смо све одјављене са посла 5. јуна, а 
да о томе ништа нисмо знале“, прича за „Политику“ Ирена Теноди, председница 
новоформиране организације самосталног синдиката у фабрици „Леонардо“. 

Каже да није било неочекивано да ће радници добити отказ као технолошки вишак, јер 
проблеми у фабрици, и то у матичној фирми у Италији, постоје још од јануара, али их је 
изненадило да је урађено све супротно од онога што налаже закон. 

http://www.politika.rs/
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„Ми смо требали да добијемо отпремнине, да будемо проглашени технолошким вишком и 
након тога и одјављени у Националној служби за запошљавање. Овде је све урађено обрнуто, 
ми смо практично добиле отказе, а да то нисмо знале, о томе нас нико није обавестио, нити смо 
у том тренутку потписале било какво решење. Раднике је највише и погодило то да нас нико 
није обавестио о нашој судбини“, каже Теноди. 

Пошто су од марта и априла, у зависности када су заустављени поједини радни процеси, 
радници били на принудном одмору, а нису пријављени Националној служби за запошљавање 
кроз програм решавања технолошког вишка, њихов статус је остао у правном вакууму. 

Председница синдиката каже да када се већ прочуло да су одјављени са својих радних места, 
раднике су почели да позивају како би потписали решење о престанку радног односа. 
„Истовремено њима се даје и неки папир који нема никакву законску форму, а по основу којег 
би се одрекли отпремнине. То се чини на начин који представља наговарање како би се људи 
одрекли онога што им припада по закону“, каже Теноди. 

Оно што је чуди јесте то и да фабрика „Леонардо“ тренутно нема законског заступника, само 
службеницу која обавља административне послове за власника у Италији. У тренутку почетка 
кризе у фирми, марта ове године, у фабрици је радило 150 радника, претежно жена. Постепено 
су одлазиле у другу нетом отворену конкурентску фирму, те је сада у фабрици остало око 60 
радника. Према рачуници самих радника власник запосленима дугује укупно око сто хиљада 
евра, а ту су урачунате заостале, неисплаћене зараде од априла, нису им исплаћена давања за 
путни трошак и минули рад, као и отпремнине које износе око 10 хиљада динара по години 
радног стажа у предузећу. Фабрика је иначе израђивала горње делове обуће, радило се о 
ципелама врхунског квалитета рађених осим за матичну фирму „Пакерсон“, и за светске модне 
брендове. 

Радници су се обратили и инспекцији рада која се огласила ненадлежном, локална канцеларија 
омбудсмана је само као посредник помогла радницима у испалти зарада за март, али немају 
законских овлашћења, те им је остало да уз правну помоћ коју им пружа синдикат, правду 
појединачно потраже на суду. 

 

Projekcije privrednog rasta meĎunarodnih finansijskih institucija 

Veći pad ove godine, brži rast sledeće 
 
Da li je naša ekonomija bliža scenariju u kome će ove godine doživeti dubok ekonomski 
pad, pa onda snažan oporavak 2021. godine ili onom u kome će pad ove godine biti 
nešto blaži, ali isto tako i rast naredne godine nešto sporiji? 
 
Piše: M. Obradović 
     

Procene meĎunarodnih finansijskih institucija se razlikuju i to značajno. 
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Svetska banka je u prekjuče objavljenim prognozama globalnog rasta ocenila ovogodišnji pad BDP-a 
Srbije na 2,5 odsto, dok je u majskim prognozama Evropska komisija ocenila značajno veći pad koji 
iznosi 4,1 odsto. 

Negde izmeĎu se nalazi prognoza MMF-a o padu u ovoj godini od tri odsto i Evropske banke za 
obnovu i razvoj (EBRD) od 3,5 odsto. 

MeĎutim, prognoza ekonomskih dešavanja samo u jednoj, 2020. godini ne daje pravu sliku 
ekonomskog efekta pandemije. 

Naime, od kratkoročnog efekta krize važnije je kada će se ekonomija vratiti na pretkrizne staze. Iako je 
Svetska banka dala najoptimističniju prognozu za ovu godinu, ako se pogleda procena rasta u 
sledećoj, vidi se da je to u stvari najpesimističnija opcija. 

Naime, Svetska banka u svom izveštaju prognozira rast za Srbiju u 2021. godini od četiri odsto, što je 
najmanje od svih meĎunarodnih finansijskih institucija. 

MeĎunarodni monetarni fond je u svom aprilskom izveštaju o globalnoj ekonomskoj situaciji Srbiji 
dodelio mogućnost rasta u narednoj godini od čak 7,5 odsto. 

I dok bi dvogodišnji rezultat po prognozi MMF-a iznosio čak 4,4 odsto, u slučaju Svetske banke to bi 
bilo svega 1,46 odsto. 

Prema projekciji Evropske komisije Srbija bi zabeležila dvogodišnji rast od 1,9 odsto, dok EBRD 
očekuje da će na kraju 2021. BDP biti za 2,4 odsto veći nego dve godine ranije, pre izbijanja 
pandemije. 

U svakom slučaju Srbija će, prema projekciji Svetske banke, biti jedna od retkih zemalja u regionu, pa 
i u Evropi koja će već u 2021. godini vratiti BDP na nivo iz 2019. godine. U regionu, Svetska banka ovo 
prognozira samo još Albaniji i S. Makedoniji. 

MeĎutim, uz svaku projekciju stoje ograde da se radi o najneizvesnijoj situaciji do sada i da ta 
neizvesnost utiče i na preciznost procena. 

Stručnjaci iz specijalizovanog makroekonomskog izdanja Kvartalni monitor koji izdaje Fond za razvoj 
ekonomske nauke, ocenjuju da bi pad ekonomske aktivnosti u 2020. godini mogao da iznosi tri odsto, 
dok bi oporavak u narednoj godini bio na nivou od četiri do pet odsto. 

„Mnogo je faktora koji utiču na ekonomsku aktivnost i mnogi od njih nisu pod kontrolom ekonomske 
politike. Ne zna se kako će teći oporavak naših najvažnijih trgovinskih partnera, ne zna se da li će biti i 
kakav će biti drugi talas epidemije i da li će i kakve mere biti primenjene ako ga bude. Čini mi se da je 
projekcija Svetske banke najrealnija, a ona je i poslednja i ima najsvežije podatke. Svaka sledeća 
projekcija biće bliža stvarnom stanju“, napominje Milojko Arsić, glavni urednik KM i profesor na 
Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

Prema njegovim rečima neke delatnosti će se oporavljati brže neke sporije, ali ako bismo u drugoj 
polovini sledeće godine dostigli nivo privredne aktivnosti od pre krize to bi bio solidan rezultat. 
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„Proizvodnji trajnih potrošnih dobara, kao što su automobili, kućni ureĎaji, nameštaj biče potrebno i 
godinu dana da doĎe do oporavka. Ljudi će se uzdržavati od potrošnje, a preduzeća od investicija i to 
će produžiti oporavak tako da će izgledati kao latinično slovo U. U početku je izgledalo da bi to moglo 
da izgleda kao slovo V, ali epidemiološke mere su bile jače i trajale duže nego što se očekivalo. One su 
verovatno uticale da epidemija bude blaža, ali je to imalo veći efekat na ekonomiju“, ocenio je Arsić. 

Jedan od najteže pogoĎenih sektora je turizam, a Arsić ističe da je verovatno da će ukupna potrošnja 
graĎana Srbije na turizam biti manja nego prošle godine, jer oni koji su primali minimalac će se 
verovatno uzdržati od putovanja, a i u malim preduzećima će vladati neizvesnost u poslovanju. 

Na neizvesnost faktora koji odreĎuju ekonomsku aktivnost ukazuje i ekonomista Saša Đogović, 
uporeĎujući procene rasta u tim uslovima sa gatanjem. 

„Nije poznato ni koliko će trajati pandemija. Prema do sada poznatim informacijama, očekujem da će 
ove godine BDP Srbije pasti tri do četiri odsto. Ovo u velikoj meri zavisi i od poljoprivrednog roda koji 
je u ovom trenutku takoĎe nepoznat. Opet u skladu sa tim može se očekivati i rast u sledećoj godini, a 
to opet zavisi od toga da li će se epidemija preneti na sledeću godinu. U svakom slučaju mislim da će 
važiti pravilo da što dublji pad bude ove godine, to će veći rast biti sledeće i obrnuto“, napominje 
Đogović. 

Poljoprivreda i građevina 

Prema rečima Saše Đogovića, kako sada stvari stoje u ovoj godini osim graĎevinarstva i možda 
poljoprivrede, ne deluje da će ijedna delatnost završiti u plusu. „Kako je graĎevinarstvo vuklo BDP 
prošle godine tako i sada ublažava posledice krize. Dobro je što su poslovi ugovoreni ranije i sada se 
realizuju. Mala i srednja preduzeća biće pod velikim pritiskom jer nemaju likvidna sredstva da izdrže 
udar i mislim da će vlada morati da produži mere koje je donela, a takoĎe i da donese neke sektorske 
posebno za turizam, ugostiteljstvo i industriju koja proizvodi trajna potrošna dobra“, napominje 
Đogović. 

 

 
 
 
 


