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SSSS: Na jesen će u Srbiji bez posla ostati od 250 do 300.000 radnika 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije procenjuje da će na jesen zbog posledica pandemije 
virusa kovid-19 na privredu bez posla u Srbiji ostati od 250.000 do 300.000 radnika, 
rekao je sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović. 
 
Piše: Beta 
     

On je rekao da sve više firmi traži od Ministarstva rada i sindikata dozvolu za novi produžetak 
plaćenog odsustva sa posla od 45 dana jer se smanjuje proizvodnja i oni će imati pravo na 65 odsto 
zarade. 

„Veliki broj firmi je iskoristio pravo na plaćeno odsustvo radnika od 45 dana i traže dozvolu za 
produžetak od još 45 dana, a neke će verovatno slati zaposlene i na kolektivni odmor“, rekao je 
Mihajlović. 

Dodao je da su radnici kragujevačke fabrike Fijat-Krajsler automobili Srbija pre nekoliko dana počeli 
da rade, ali se najavljuje da će već sledeće nedelje ponovo otići na odmor. 

Automobilska industrija je, kako je rekao među najpogođenijim sektorima u svetu, a najviše stranih 
investicija koje su došle u Srbiju su iz te oblasti i snosiće iste posledice kao i u svetu koje je na 
privredu ostavila pandemija. 

Mihajlović je rekao da u kragujevačkoj fabrici automobila FCA radi 3.500 radnika i da će više od 
3.000 otići ponovo na odmor, a da će mali broj ostati samo u službama, neophodnim za održavanje 
fabrike. 

On je rekao da su podjednako ugrožene i fabrike koje proizvode komponente za industriju automobila 
i da neće biti iznenađenje da neki investitori zatvore fabrike i odu iz Srbije. 

„Država nema novca za dodatnu pomoć, a fabrike ako se epidemija uskoro ne stavi pod kontrolu 
nemaju prihoda i neke će verovatno otići u stečaj“, rekao je Mihajlović. 

Kompanije, prema njegovim rečima, imaju pravo na dva puta po 45 dana plaćenog odsustva i zahtevi 
za drugih 45 dana plaćenog odsustva su motivisani nadom da će se epidemija smiriti, a da imaju 
sredstava da to plate. 

Problemi nisu samo, kako je rekao, finansijske prirode, već i zdravstvene jer je u kragujevačkoj fabrici 
Zastava oružje 26 obolelih od kovida-19, a oko 100 ih je u izolaciji. 

Po rečima Mihajlovića, epidemija se drži pod kontrolom u čeličani u Smederevu u vlasništvu HBIS 
grupe i Rudarsko-topioničarskom kombinatu u Boru kojim upravlja kineska kompanija Ziđin majning 
i da tamo nema zdravstvenih problema. 
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„Na jesen nas čeka crni scenario jer će se u kolapsu naći i lokalne samouprave koje su po raznim 
osnovama imale prihod od svih fabrika, a posebno od velikih“, upozorio je Mihajlović. 
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Kompanije, prema njegovim rečima, imaju pravo na dva puta po 45 dana plaćenog odsustva i zahtevi 
za drugih 45 dana plaćenog odsustva su motivisani nadom da će se epidemija smiriti, a da imaju 
sredstava da to plate. 

Problemi nisu samo, kako je rekao, finansijske prirode, već i zdravstvene jer je u kragujevačkoj fabrici 
Zastava oružje 26 obolelih od kovida-19, a oko 100 ih je u izolaciji. 

Po rečima Mihajlovića, epidemija se drži pod kontrolom u čeličani u Smederevu u vlasništvu HBIS 
grupe i Rudarsko-topioničarskom kombinatu u Boru kojim upravlja kineska kompanija Ziđin majning 
i da tamo nema zdravstvenih problema. 

"Na jesen nas čeka crni scenario jer će se u kolapsu naći i lokalne samouprave koje su po raznim 
osnovama imale prihod od svih fabrika, a posebno od velikih", upozorio je Mihajlović 

 

KRIZA IZGOVOR ZA OTKAZE I MANJE PLATE Istina je da prihodi padaju i 
da postoji "strah za sutra", ali tu je i DRUGA STRANA priče 

 T.K. 
 

Da li zbog straha od krize, preventivno, ili iz nekih drugih razloga, ali nije retko da kompanije i u Srbiji 
i u svetu, pandemiju koriste kao izgovor za rezanje troškova, smanjenje plata pa čak i otkaze. Još u 
martu i aprilu često se moglo čuti kako su zarade rezane 10 do 20 odsto, a da je obim posla i prihoda 
kompanije ostao na istom nivou. 

"Većina kompanija zaista ima finansijske probleme. Sada je sigurno, međutim, da ima više slučajeva 
gde firme seku troškove zbog straha od toga šta će biti sutra. Mnogi su već išli na smanjenje zarada jer 
su negde svesni da će biti manje posla i novih ugovora, kao i da će naplata biti otežana", kaže za "Blic 
Biznis" Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. 

 

Naš sagovornik kaže da bi ovakav trend, međutim, tek mogao da uzme maha, ali i da bi potreba za 
realnim smanjenjem zarada mogla da dođe u prvi plan. Prema njegovim rečima, više od polovine 
firmi u Srbiji do kraja godine moraće da smanjuje plate. 

"To je neminovnost u situaciji u kojoj se nalazimo jer već sada vidimo da su prihodi manji za 20 do 50 
odsto", kaže Rajić. 

Sa druge strane, realnost je i da postoje delatnosti u kojima vlasnici ne smeju da čekaju 
da potpuno izostanu prihodi. U takvoj situaciji jedino rešenje je preventivno delovanje i 
u pogledu smanjenja zarada i broja zaposlenih. 
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"U trgovini ili ugostiteljstvu, ali i u mnogim drugim delatnostima jednostavno ne smete čekati, morate 
brzo donositi odluke o rezanju troškova, jer već posle mesec ili dva možete upasti u dugove i stečaj. 
Ako neko vidi da su mu prihodi pali ili da su jednostavno trendovi takvi da u nekom periodu neće 
moći da isplati obaveze, logično je da pribegne smanjenju troškova. Pametan menadžer unapred mora 
da iseče troškove, a ne onda kada ga troškovi pojedu. To je sasvim logično razmišljanje", ističe Rajić. 

Proizvodne firme, kako dodaje, imaju drugu vrstu probleme. One se bore do zadnjeg 
momenta i ne žele da smanjuju plate, jer im je fokus da zadrže obučene i kvalitetne 
radnike. 

I u Nemačkoj, i u SAD, sve češće se može čuti kako firme koriste aktuelnu krizu kao izgovor za 
smanjenje broja zaposlenih. 

Nemački ekspert Roland Berger upozorio je da bi u Nemačkoj, usled krize, broj nezaposlenih mogao 
dostići pet miliona. Samo u junu u Nemačkoj je na biro prijavljeno 2,8 miliona nezaposlenih. 

Tokom diskusije na kojoj su izneti ovi podaci, a na kojoj su bila i lica koja su tokom pandemije dobila 
otkaz, bilo je priče o tome da mnoge firme koriste korona krizu kao izgovor za smanjenje broja 
zaposlenih. 

U maju se prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na biro u Srbiji prijavilo više od 3.000 
ljudi. Od 16. marta kada je uvedeno vanredno stanje do kraja juna, broj građana na birou je povećan 
za 10.800. 

 

Плате и пензије неће бити смањиване 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Плате и пензије у Србији неће бити смањиване, држаћемо чврсто, имаћемо новца, 
рекао је вечерас председник Србије Александар Вучић и истакао да разуме страх људи од 
последица епидемије корона вируса на економију. 

 
Он је уверен, како је рекао у Хит твит емисији на Пинк тв, да ће Србија лаксе пребротити 
корона кризу од других европских земаља И да пензије И пензије и плате у јавном сектору неће 
бити смањиване. 
  
“Гарантујем људима, бићемо најбољи, најлакше ћемо пребродити кризу, неће бити лако, али 
пензије И плате у јавном сектору неће бити смањиване”, поручио је председник. 
  
Ако, како је навео, будемо довољно успешни И сачувамо стабилност, плате ће бити И повећане. 
  
Председник је, међутим, упозорио да су нам ови протести нанели огромну штету, посебно код 
инвеститора. 


