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Vučić: Do 2025. prosečna plata će nam biti 900 evra 

Tanjug  

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će do 2025. godine prosečna 
plata u Srbiji biti 900 evra i da će srpska ekonomija do tada najbrže da raste u Evropi, 
ukoliko sačuvamo mir i stabilnost 

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da će do 2025. godine 
prosečna plata u Srbiji biti 900 evra i da će srpska ekonomija do tada najbrže da raste u Evropi, 
ukoliko sačuvamo mir i stabilnost. 
 
“Voleo bih da smo ujedinjeniji u odgovornosti po pitanju KiM, sve ostalo nije toliko važno, jer, ukoliko 
sačuvamo mir i stabilnost, uveren sam da ćemo doći do prosečne plate od 900 evra i da će naša 
ekonomija rasti najbrže u Evropi”, rekao je Vučić za Tv Prva. 
 
Veruje u takav rezultat, jer, ukazuje, i u prethodne dve godine Srbija je po privrednom rastu bila u 
prvih pet u Evropi. To je, dodaje, naša zemlja uspela u ne tako lakim uslovima i zahvaljući teškim 
reformama i narodu. 
 
Na konstataciju novinara da “mnogi ljudi u takve prognoze ne veruju”, Vučić kaže da su kod nekih 
politički razlozi u pitanju i da kritikuju “svaki kamenčić na auto-putu”. 
 
Vučić ističe da mu je drago što vidi novu dozu samopouzdanja kod graĎana, a to, kaže, pokazuje i 
činjenica da se mladi i obrazovani ljudi koji su radili u inostranstvu sada vraćaju u zemlju. 
 
“Pokazali smo da i u ekonomiji možemo da budemo uspešniji, a ne samo u sportu, mladi se vraćaju u 
našu zemlju iz Sidneja, Kine… Mnogo nade polažemo u mlade iz IT sektora, koji je prešao pet i po 
odsto BDP-a i prebližava se poljoprivredi”, rekao je Vučić. 
 
Ističe da je bitno da idemo u korak sa svetom i da ne dozvolimo da budemo izolovani kao devedesetih 
godina, ali to ne znači, kaže, da smo razvijeniji od Nemačke. 
 
Vučić kaže da zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima graĎani Srbije danas bolje žive, ali i da je 
svestan toga da pojedini ne žive dovoljno dobro. 
 
“Napredak osećaju svi, vide veće plate u novčaniku, minimalnu zaradu smo za samo sedam godina 
podigli sa 15.000 na 30.000 dinara, to je veliki pomak u životnom standard za ljude, ali naravno da 
nije dovoljno”, kaže predsednik. 
 
To je, navodi, primetio i kada je nedavno prolazio kroz Tutin i video dugačak red za novčanu pomoć 
od 100 evra. 
 
“Ti ljudi ne bi stajali u redu, da im ne znači ta pomoć, razumem da ti ljudi ne žive idealno, ali svakako 
im je bolje”, naveo je Vučić. 
 



4 

 

Brojne fabrike izvučene iz “propadanja, stečaja i korova” su, kaže predsednik, simboli uspeha i obnove 
srpske ekonomije, te najavio da će nekadašnja fabrika “Budimka”, koja je propala 2000-ih godina, biti 
otvorena 12. juna. 
 
“Čuvena požeška Budimka posle decenije nestanka, rekao bih, ne propadanja, Budimka se vraća. To 
vam je simbol uspeha, obnove, povratka iz mrtvih naše ekonomije u život”, istakao je Vučić. 
 
Kaže da će meštani Arilja, Užica, Požege, Kosjeriću i svih ostalih okolnih mestima da prikupljaju voće i 
da prave najbolje sokove, džemove, pekmeze… 

Brnabić: U stalnom smo kontaktu sa Fijat kompanijom 

Tanjug  

Automobilska industrija je svakako ona koja je najviše pogođena korona krizom, posle 
ugostiteljske, sekotora saobraćaja i transporta 

Automobilska industrija je svakako ona koja je najviše pogoĎena korona krizom, posle ugostiteljske, 
sekotora saobraćaja i transporta, stoga smo u stalnom kontaku sa Fijat kompanijom za koju se 
nadamo da će što pre pokrenuti proizvodnju, rekla je danas premijerka Ana Branabić, prilikom posete 
Kragujevcu. 
 

"Nadam se da će Italijani što pre da pokrenu proizvodnju Fijata, jer će to onda se odrazi na ovu 
fabriku u Kragujevcu", istakla je ona. 
Kako kaže, trude se da dovedu Kragujevčanima što veći broj investitora, kako ne bi zavisili samo od 
jednog. 
"Ponosna sam što imamo danas Milanović inžinjering, Simens, Jang Feng i mnogo drugih. Nadam se 
da to sve Kragujevčanima daje sigurnost", kazala je Brnabić. 
Osvrćući se na sve projekte koje su u prethodnom periodu u tom gradu realizovali, istakla je i da je 
posebno ponosna što je Srbija zemlja koja je kasnila sa infrastrukturnim projektima i po nekoliko 
decenija, sada zemlja koja ih realizuje i pre roka. 
"To samo govori o tome koliko se vodilo računa o projektno-tehničkoj dokumentaciji, o izboru 
izvoĎača radova, ali i o tome da se ima novca u budžetu. Plaćamo svaku ratu, odnosno partiju koja 
doĎe na naplatu", kazala je ona. 

 

 

DOLAZI LI KURCARBAJT I U SRBIJU? Hrvatska je našla interes da skrati 
radnu nedelju, a nemački model se pokazao dobrim samo pod jednim 
USLOVOM 

Tanja Kovačević 
 

Korona-kriza uticala je negativno na sve privrede sveta, a sada se traže načini kako da se što brže i 
bezbolnije vrate na stari put. U susednoj Hrvatskoj ozbiljno razmatraju nemački model kurcarbajt, 
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odnosno skraćenu radnu nedelju koja je pokazala korisnom samo za opstanak radnika u proizvodnji. 
Istraživali smo koliko je Srbija daleko od ovakve prakse. 

Kako bi se oporavile od korona-krize, privrede se drže modela koji su davali rezultate tokom 
prethodnih finansijskih kriza. Jedan od takvih je i kurcarbajt, način da radnici ostaju zaposleni, a da 
kompanije ne izgube kvalitetne kadrove i obučenu radnu snagu, koju bi u slučaju oporavka teško 
nadomestili. 

To funkcioniše tako što firma recimo radi četiri dana, za šta poslodavac izdvaja za plate radnika, dok 
za peti dan koji se ne radi, platu daje država. To je u Nemačkoj u aktuelnoj krizi koristilo sedam 
miliona radnika, a u krizi 2008. oko 1,5 miliona. 

MeĎutim, prema procenama stručnjaka, u našoj zemlji, bez obzira koliko dobro zvučalo, ipak tako 
nešto praktično nije izvodljivo. 

"Neka rešenja koja su moguća u bogatim i razvijenim zemljama Evrope, kod nas nisu jer što još uvek 
nemamo taj nivo ekonomije koji bi bio potreban da država ima odakle da napravi takve subvencije", 
ocenjuje za "Blic Biznis" predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. 

Kako tvrdi, takve modele oporavka lako je primeniti u bogatim zemljama poput Norveške, Danske, 
Nemačke ili Švajcarske, ali u Srbiji koja je znatno siromašnija prosto nije moguće. 

"Evropska unija će recimo ogromnim sredstvima, koja su na nivou od 1,5 milijardi evra, da pomogne 
privredu Evrozone. Od toga će relativno mali deo da dobije Hrvatska, ali bez obzira, to je pomoć 
privredi Hrvatske na koju Srbija ne može da računa. Tačno je da će i balkanske zemlje koje nisu u 
Uniji da dobiju odreĎenu pomoć, ali će ona da bude deset puta manja nego što će biti pomoć koju će 
dobili Hrvatska kao član EU. Iz tog razloga, možda se u Srbiji jedan deo rešenja može primeniti po 
ugledu na Evropu, ali najveći deo neće biti moguć", ističe Atanacković. 

Prema njegovim rečlima, ne da Srbija neće hteti poslodavcima da izdvoji novac za ovakvo rešenje, već 
neće imati odakle. 

"Što su zemlje siromašnije, to je radno vreme duže. Svakako izlazak iz krize svake firme 
pojedinačno zavisi i od njene veličine, delatnosti kojom se bavi tako da nema 
jedinstvenog rešenja, ali treba korisitti sva rešenja koja bi bila moguća i najbolja za 
određeni deo privrede", objašnjaca Atanacković. 

S druge strane, ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava pitanje primene ovakvog modela kao 
pitanje odnosa troškova i koristi, jer i "državni novac ne pada s neba, a ni svakoj firmi nije potrebna 
jednaka podrška". 

"Nisu krive ni firme, ali ni država što se ova kriza dešava. Jedino je pitanje šta se više isplati i gde 
postaviti granicu, jer je sada jasno da ne treba svima jednaka pomoć. Nekima treba i veća pomoć, 
nekima manja, a nekima ne treba uopšte jer su super prošli tokom krize. Nije sporno da država treba 
da nastavi da reaguje neko vreme u skladu sa mogućnostima, ali je pravo pitanje da sada tačno i 
precizno mora da zna kome treba pomoći a kome ne", objašnjava Stevanović. 
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Kako dodaje, potrebno je da svi razmisle o podnošenju tereta u nekoj meri i poslodavci i zaposleni i 
država. 

Tokom finansijske krize 2009, stopa nezaposlenosti u Nemačkoj je, zahvaljujući Kurcarbajtu, za samo 
tri meseca smanjena sa 7,9 na sedam odsto. Prema proceni OECD-a, Nemačka je do trećeg kvartala 
2009. s ovim programom spasila 200.000 radnih mesta. 

Za nemačkim primerom finansiranja izgubljenih radnih sati krenule su Danska, Švedska i Norveška. 
Finansiranje skraćenog radnog vremena uvele su i Francuska, Španija, Poljska i Velika Britanija, koja 
finansira 80 odsto plate. Prethodnih nekoliko dana, uvoĎenje ove prakse spominje se i u Hrvatskoj. 

Hrvatski stručnjak za tržište rada, Danijel Nestić objašnjava da ovu meru ne treba 
gledati samo i jedino kao meru za očuvanje radnih mesta, jer to nije njena izvorna 
ideja. 

"U krizi se zaposlenost uvek smanjuje, to je normalna reakcija i uravnotežujući mehanizam i njega je 
nemoguće izbeći, ali se zato preduzimaju mere da ne doĎe do ekstremno visokog rasta nezaposlenosti 
te da privreda u tom procesu ne izgubi sposobnost brzog oporavka. Upravo je zadržavanje sposobnosti 
brzog oporavka ključna za primenu ove mere. Njen je poseban cilj da zadrži onu zaposlenost kod koje 
postoje specifična znanja i veštine koji su vezani za odreĎeno radno mesto. Ako takvi radnici odu, 
onda je mogućnost oporavka preduzeća jednom kad se situacija popravi znatno ugrožena. Preduzeće 
ne može na slobodnom tržištu jednostavno da pronaĎe radnike koji će nadomestiti izgubljene 
stručnjake i zato treba nastojati da se zadrže i u situacijama kada znatno padne proizvodnja", navodi 
Nestić. 

BIZNIS KOLUMNA Aleksandar Vlahović: "Covid-19 i ekonomski rat" 

 Blic Biznis 
 

Kriza finansijskog sistema nastala 2008. godine u SAD, koja se kao požar proširila i imala snažan 
uticaj na sve zemlje u celom svetu, dramatično je usporila rast svetske ekonomije. Gotovo 100 zemalja 
je 2009. godine bilo u recesiji. Oporavak je trajao dugo. Drugi talas krize 2011. godine, koji se ispoljio 
kroz krizu javnog duga, većinu zemalja je još snažnije pogodio. Zbog nepostojanja jedinstvene, ili 
makar koordinirane fiskalne politike, zemlje Evro zone su sa različitim uspehom obnovile ekonomsku 
aktivnost. Podrazumeva se da su najrazvijenije ekonomije poput Nemačke već posle par godina 
dostigle pretkrizni nivo, dok su siromašnije i nedovoljno konkurentne zemlje, poput Grčke, izgubile 
čitavu dekadu u svom razvoju. 

Mnogobrojne analize uzroka nastanka krize rezultirale su implementacijom čvršćih i obavezujućih 
regulatornih mera u finansijskom sektoru. TakoĎe, korak unapred načinjen je i u definisanju 
kriterijuma u upravljanju javnim finansijama. Poslednjih par godina ekonomisti upozoravaju da su 
finansijska tržišta "pregrejana", te da se, paralelno sa usporavanjem svetske trgovine, stvaraju uslovi 
za novu krizu. MeĎutim, niko nije mogao da predvidi da će ovoga puta okidač krize biti neekonomski 
faktor. Covid – 19 je za manje od mesec dana "ispumpao" indekse na svim vodećim berzama u svetu, 
brzinom kakva se nije desila još od velike depresije 1929. godine. U najrazvijenijim ekonomijama 
očekuje se pad ekonomske aktivnosti u rasponu od 3,5 pa sve do 8 odsto. U uslovima ograničenog 
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fiskalnog prostora Evro zona ponovo aktivira monetarne instrumente podsticaja kako bi se ublažile 
posledice krize izazvane virusom Covid – 19. 

 

Srbija se dugo i sporo oporavljala od negativnih efekata krize iz 2008. godine. Nespremnost da se u 
startu primene mere štednje i da se na taj način konsoliduju javne finansije, dovele su do snažnog 
rasta javnog duga i fiskalnog deficita. Zbog takvog lutanja u koncipiranju ekonomske politike Srbija je 
u regionu Zapadni Balkan, proširen (za potrebe ovog teksta) sa dve članice EU – Rumunijom i 
Bugarskom (sve zemlje sa srednje visokim prihodima), imala najsporiji ekonomski rast. U periodu od 
2009. do 2019. godine njen kumulativni rast je iznosio 17,8 odsto, dok je u istom periodu Rumunija 
uvećala svoj bruto nacionalni proizvod za 34 odsto, Makedonija za 30, Crna Gora i BiH za po 26 odsto, 
a Albanija za čak 38 procenata. Svakako da je ovom, skromnom kumulativnom rastu ključni doprinos 
dat u poslednje 2 godine, kada je naša ekonomska aktivnost rasla po stopi od 4+% godišnje. Upravo 
zahvaljujući programu fiskalne konsolidacije beležimo kontinuitet rasta BDP-a od 2016. godine, 
dostignuta je i sačuvana makroekonomska stabilnost, a javni dug je smanjen za 30%. Fiskalna pozicija 
Srbije je danas neuporedivo kvalitetnija. Drugim rečima, javne finansije su u stanju da anticikličnim 
merama donekle uspore očekivani pad ekonomske aktivnosti usled uticaja krize izazvane virusom 
Covid – 19. Ili, još preciznije, Vlada Srbije je bila u mogućnosti da, kao program podrške privredi, 
opredeli sredstva u iznosu od 11 odsto godišnjeg BDP-a. 

U žiži interesovanja stručne javnosti, poslednjih nekoliko dana nalaze se ostvareni rezultati 
ekonomske aktivnosti u Srbiji u poslednjem kvartalu 2019. i prvom kvartalu ove godine. Zbilja, rast 
od 6,2 odsto i 5 odsto je impresivan i velika je šteta što je taj uzlet naglo presečen krizom Covid – 19. 
Da kojim slučajem u jednoj dekadi rastemo po ovim visokim stopama, naš BDP po stanovniku bi 
umesto 7.400 dolara, koliko iznosi danas, 2029. godine bio 13.500 dolara. Tačnije, bili bismo na 
domak BDP-a po stanovniku koliki danas ima npr. Hrvatska. 

Sa našim susedima u regionu, a posebno sa Hrvatskom, često poredimo ostvarene ekonomske 
rezultate. Posebno se ističe činjenica da je iznos direktnih stranih investicija Srbije veći od ostvarenja 
u Hrvatskoj i svim drugim zemljama Zapadnog Balkana zajedno. Sledstveno, rast koji je Srbija 
ostvarila u prošloj i na početku ove godine je značajno viši od rasta bruto nacionalnog proizvoda u 
Hrvatskoj. Da bi poreĎenje bilo potpunije, potrebno je sagledati i druge ekonomske parametre, te 
ukazati na zajedničke osobine srpske i hrvatske privrede, kao i na pojedinačne slabosti i prednosti. 

Za razliku od Srbije i svih drugih zemalja Zapadnog Balkana, Hrvatska sa prosečnim BDP po glavi 
stanovnika od približno 15 hiljada dolara, pripada grupi zemalja sa visokim prinosima. Sa pomenutim 
parametrom Hrvatska je pri dnu liste zemalja članica EU. Tačnije manji BDP po glavi stanovnika 
imaju samo Rumunija i Bugarska. Demografska kretanja su nepovoljna, ekonomska emigracija 
rastuća, pogotovo nakon sticanja punopravnog članstva u EU. Po tim parametrima, Hrvatska se 
uklapa u sumornu demografsku sliku čitavog Balkana. Od krize 2008. godine oporavak privrede 
Hrvatske je, posle Grčke i Italije, bio najsporiji. Tek 2018. godine dostignut je pretkrizni nivo 
ekonomske aktivnosti, a ukupan kumulativni rast do danas je bio svega 4 odsto. Za isto to vreme rast 
Bugarske je bio 26%, Rumunije 30%. Još eklatantniji primer je poreĎenje sa Litvanijom i Letonijom, 
koje su 2009. godine imale za 20 odsto manji BDP po glavi stanovnika, a danas su po tom pokazatelju 
iznad Hrvatske. Podaci govore da su naši susedi od 2009. do 2014. u kontinuitetu imali pad 
ekonomske aktivnosti, a da je ostvareni rast nakon 2015. godine u proseku 2,7 odsto, gotovo 
dvostruko manji od rasta koji u istom tom periodu ostvaruje Rumunija. To drugim rečima znači da se 
do 2016. godine po životnom standardu, meren prosečnim bruto proizvodom po glavi stanovnika, 
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Hrvatska udaljavala od proseka EU. Slično Srbiji, Hrvatska je, nakon dramatičnog pada od 7,1 odsto u 
2009. godini, spas pronašla u ubrzanom zaduživanju, te je ukupan javni dug sa početnih 40 dostigao 
87 odsto u 2015. Politička nestabilnost, odlaganje primene konzistentnog programa fiskalne 
konsolidacije, lutanje u definisanju adekvatne ekonomske politike, pored javnog duga, uslovili su i 
rast fiskalnog deficita, kao i značajan porast nezaposlenosti. Sve u svemu, ovaj neuspešni scenario 
oporavka zvuči poznato. Zar ne? 

Hrvatska je, poput Srbije, visoko zavisna od privredne konjukture u EU, ali i regionu. Ključne izvozne 
destinacije Hrvatske su Italija, Nemačka, Slovenija i Bosna i Hercegovina i, sve zajedno, apsorbuju 46 
odsto robnog izvoza. Ključni partneri Srbije na strani izvoza su, takoĎe, Italija, Nemačka, BiH, kao i 
Rumunija. Izvoz u ove četiri zemlje predstavlja 37 odsto ukupnog izvoza. Na strani uvoza situacija je 
nešto drugačija zbog značajnijeg prisustva Rusije i Kine na našem tržištu. Ovi podaci govore da ni 
Srbija ni Hrvatska, sve i da imaju najbolji paket ekonomskih mera, teško da samostalno mogu 
računati na brzi oporavak privrede nakon Covid – 19 krize. Drugim rečima, brzina ekonomskog uzleta 
će zavisiti od tempa oporavka ključnih trgovinskih partnera. Srbija je u nešto povoljnijoj situaciji zbog 
značajnijeg prisustva kineskih investitora, ali ne treba smetnuti sa uma da je i kineska privreda 
značajno usporila rast. 

Na kraju ovog poreĎenja, zanimljivo je analizirati strukturu privreda Hrvatske i Srbije, i to u svetlu 
negativnih efekata krize izazvane virusom Covid – 19. Naizgled, grubo posmatrano radi se o istim 
privrednim strukturama gde dominira sektor usluga sa približno 69 odsto. Poljoprivreda je nešto 
izraženija u Srbiji sa učešćem od 6 odsto, dok je u Hrvatskoj taj iznos 3,7 odsto. Mešutim, pedantnije 
posmatranje otkriva da je turizam u Hrvatskoj dominantan u sektoru usluga (ne računajući sektor 
finansijskih usluga), te da sa približno 20 odsto doprinosi godišnjem bruto nacionalnom proizvodu. 
Korišćenje ovog "bogom danog poklona" (razuĎena obala, ostrva i sl.) doprinosi eksternoj ravnoteži i 
nivou zaposlenosti radno aktivnog stanovništva (stopa zaposlenosti u Hrvatskoj je 65%, dok je u Srbiji 
50%). Ali, u uslovima krize, kada se najpre smanjuje diskreciona potrošnja (putovanja, odmor, 
turizam) zemlju dovodi u nelagodan makroekonomski položaj. Otuda ne čudi što je Hrvatska u 
prethodnoj krizi imala pad od 7+% (2009), kao i da se u 2020, prema projekcijama Evropske 
Komisije, može očekivati pad od 9,1 odsto. Uzgred, sličan scenario će se dogoditi i u Albaniji i Crnoj 
Gori. Srbija, sa druge strane, pak, ima fleksibilniju privredu, gde je udeo neto izvoza usluga iz sektora 
turizma u ukupnom spoljnotrgovinskom bilansu nizak, sledstveno i doprinos godišnjem BDP-u. 
Suprotno, udeo ukupnog robnog izvoza u bruto nacionalnom proizvodu u Srbiji iznosi više od 35 
odsto, dok je ovaj parametar u Hrvatskoj svega 23 odsto. To, izmeĎu ostalog, svedoči i o razvijenijoj 
preraĎivačkoj industriji. Upravo zbog toga je Evropska komisija projektovala blaži pad privredne 
aktivnosti u Srbiji na nivou od 4 odsto. 

Dok se traži i modelira optimalni paket ekonomskih mera koji će na najbolji način sanirati negativni 
uticaj krize izazvane virusom Covid – 19, možda je pravi trenutak da se ozbiljno poradi na novoj 
razvojnoj agendi Srbije. Krajem prošle godine Svetska banka je promovisala dokument koji 
sistematično opisuje mere čijom realizacijom bi se zasigurno obezbedio brži tempo razvoja Srbije. Čini 
mi se da upravo sada taj dokument dobija na svojoj važnosti. Svakako bi trebalo, u skladu sa datim 
preporukama, ukupne investicije održati iznad 25 odsto BDP i snažnije poraditi na rastu ukupne 
zaposlenosti. Bitno je sačuvati visok nivo stranih investicija, ali savetujem da se dominantna pažnja 
posveti domaćim investitorima i razvijanju domaćih lanaca proizvodnje. Poželjno bi bilo da se budući 
razvoj Srbije bazira na jasnim industrijskim politikama, koje će akcenat staviti na razvoj preraĎivačke 
industrije. Analize pokazuju da su zemlje koje se dominantno oslanjaju na prirodne resurse 
(poljoprivreda, turizam, mineralno bogatstvo i bazična prerada) na nižim stepenima razvoja. 
Suprotno, udeo preraĎivačke industrije (izuzev tekstilne i prehrambene) u osam najrazvijenijih 
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zemalja Evrope ima pozitivnu korelaciju sa rastom i razvojem. Primere uspešnih zemalja, sa kojima bi 
valjalo ubuduće da se poredimo, imamo tu, u našem okruženju. Moj izbor je model razvoja Slovenije. 
Ako nam se ona čini geografski i razvojno daleko, Rumunija je u neposrednom komšiluku, a i 
ekonomski je dostižnija. 

 

Sindikati traže isplate radnicima u preduzeću Grafopromet 

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca (SSK) zatražilo je od premijerke Ane 
Brnabić da Vlada hitno pronađe novac i isplati zarade radnicima u preduzeću 
Grafopromet, u kome je od 30 zaposlenih 18 invalida, a među njima je 13 osoba sa 
posebnim potrebama. 

 
U otvorenom pismu se ističe da Grafopromet nije dobio sredstva predviĎena Programom ekonomskih 
mera Vlade Srbije, odnosno tri minimalne zarade za sve zaposlene, jer se on odnosi samo na privatna 
preduzeća. 
  
U Srbiji postoji 57 preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa 
invaliditetom, od čega je 16 u državnom, a 41 u privatnom vlasništvu. 
  
Sindikat je podsetio da su se obraćali Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 
Zoranu ĐorĎeviću, ali da još čekaju odgovor i rešavanje problema.  
Autor: FoNet 

 

Ауто-индустрија запошљава око 30.000 Војвођана 

 
Извор: Dnevnik.rs 
     

Ауто-индустрија у нашој земљи последњих година значајно се развила и постале веома важан 
део привреде, а у тој делатнсоти ради велики број људи. 

 
То потврђује и податак да у Војводини, по речима председника гранског синдиката индустрије, 
енергије и рударства УГС „Независност” Милорада Пановића, у ауто-индустрији ради близу 
30.000 радника, што је око половине укупно запослених у тој делатности у Србији. 

Домаћи произвођачи у том сектору привреде везани су за производњу у том сектору у Европи, а 
она је, због пандемије короноавируса, практично, стала. То је, наравно, утицало и на рад у 
погонима компанија ауто-индустрије које послују у нашој земљи па се током ванредног стања, 
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које је потрајало готово два месеца, у њима углавном није радило, а у онима где јесте, 
капацитет производње био је смањен. Половином прошлог месеца ситуација се променила, 
привреда је у свим секторима почела да се буди па су и поједини погони у ауто-индустрији 
поново активни. Ипак, наглашава Пановић, динамика производње, односно успостављање 
уобичајеног обима рада у великој мери зависи од наставка производње у тој индустрији у 
Европи, односно европских партнера јер, док у европским фабрикама не буде производње, 
неће је бити ни тамо где се производе компоненте за аутомобиле. 

65.000 радника ауто-индустрија запошљава у Србији 

– Процењујемо да је у ауто-индустриј у Србији ангажовано између  60.000 и 65.000 радника, а 
у погонима се производе компоненте за познате произвођаче – Рено, БМВ, Мерцедес, 
Фолксфаген, Фијат – каже Пановић. – У поједним фабрикама у нашој земљи производња је 
поново покренута, али се, углавном, и даље ради са смањеним капацитетима. 

Треба рећи да је пандемија короноавируса у свим земљама изазвала поремећаје у раду готово 
свих сектора привреде, али је довела и до промене потрошачких навика. То је проузроковало 
пад куповине производа који нису неопходни, а међу њима су, свакако, и нови аутомобили, па 
опоравак у тој привредној грани, сигурно је, неће бити ни брз ни лак. Прекид пословања у ауто-
индустрији рефлектоваће се и на раднике и на послодавце и у Србији, али и на много ширем 
плану. Због пада потражње за новим аутомобилима, мања је потреба за радницима, али ће она, 
кад буде успостављен уобичајени рад, расти. Како ће се послодавци понашати, зависиће од 
много фактора, указује Пановић, али, срећом, у Србији у том сектору није било озбиљнијих 
отпуштања, а кад се то и дешавало, без посла су, углавном, остајали раници којима није 
продужаван уговор о раду на одређено време. Једино је у фабрици „Хачинсон” без радног места 
остало 238 стално запослених.  

6.000 радника код највећег послодавца „Дрекслмајера” 

– У компанији „Дрекслмајер”, као највећем послодавцу у тој бранши у Војводини, у којој ради 
око 6.000 радника, није било значајних отпуштања, а то се ни не очекује. Будући да призводња 
у Србији зависи од оне у Европи, може се очекивати да ће се, чим тамо буде покренута, то у 
позитивном смислу осетити и код нас – каже Пановић. 

По његовим речима, ауто-индустрија у целом свету суочена је с великим падом потражње, а 
тиме и производње, па и познати произвођачи аутомобила, попут „Реноа”, још нису започели 
производњу. 

 
Одмори и плаћена одсуства 

И док је током варедног стања највећи број радника у ауто-индустрији  користио годишње 
одморе, сада се, а док се не успостави уобичајена производња као пре пандемије, већина 
компанија определила за то да раднике упути на плаћено одсуство. 

– Током плаћеног одсуства исплаћује се зарада чија висина зависи од колективних уговора – 
каже Пановић. – То, заправо, значи да би радницима требало да буде исплаћено 60 одсто 
просечне зараде из претходних 12 месеци, с тим што тај износ не може бити мањи од 
минималне зараде. 
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– Ауто-индустрија трпи велике губитке и многе компаније смањују трошкове, а то се, нажалост, 
најчешће одражава на запослене па је, рецимо, у „Реноу” у Француској без посла остало чак 
15.000 радника. Сигурно је да су многа радна места у ауто-индустрији у Србији сачувана и због 
мера Владе Србије јер је помоћ била условљена тиме да се број запослених до јесени не смањи 
више од десет одсто па су се послодавци, у принципу, уклапали у то правило, што им је 
омогућило право да користе помоћ државе усмерену ка привреди – каже Пановић. 

Д. Млађеновић 

 

 
 
 
 
 


