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Србија у првом кварталу остварила раст БДП-а од пет одсто 

Наша земља остварила робустан реални раст бруто домаћег производа од пет 
процената, констатовала је Европска комисија.- Мали: Србија први пут има 
највећу стопу раста у Европи 

 
БРИСЕЛ - Србија је у првом кварталу 2020. остварила робустан реални раст бруто домаћег 
производа од 5,0 процената, констатовала је Европска комисија у управо објављеном 
кварталном извештају о економски кретањима у земљама кандидатима и потенцијалним 
кандидатима за чланство у ЕУ. 

Комисија истиче да су оваквом међугодишњем расту подједнако допринели повећање бруто 
инвестиција, државне и приватне потрошње и промена стања залиха. 

Раст државне потрошње се, како се наводи, снажно убрзао, 12 посто на годишњем нивоу, док је 
раст бруто инвестиција у основни капитал износио 10,7 процената. 

Пораст потрошње домаћинстава остао је углавном стабилан, 3,2 процента на годишњем нивоу. 

У извештају се такође наводи да је стопа незапослености становништва старијег од 15 година и 
даље остала стабилна на 9,7 процената у првом тромесечју 2020, те да је смањена за 2,4 
процентна поена у односу на прошлу годину и за отприлике половину у односу на ниво пре пет 
година. 

Комисија указује да је неколико краткорочних показатеља имало утицај на економску 
активност у другом кварталу, током периода затварања привреде, али и да је у мају почео 
опоравак, преноси Танјуг. 

Мали: Србија први пут има највећу стопу раста у Европи 

Поводом најновијих података Европске комисије да је Србија остварила раст БДП-
а од пет одсто у првом кварталу 2020. године, министар финансија Синиша Мали 
је оценио да је то сјајан резултат и да наша земља први пут у историји има стопу 
раста која је највећа у Европи. 

„Очекујемо резултате за други квартал и по свим прогнозама и пројекцијама, ко год да их 
прати, да ли је то ММФ или Светска банка, Србија ће имати најбољи резултат у Европи ове 
године. Треба доста радити на томе да се то и задржи, али већ следеће године идемо са високим 
стопама раста 6,5 и 7 одсто, тако да са те стране, Србија је спремно дочекала ову кризу са 
корона вирусом”, рекао је Мали гостујући на ТВ Прва. 

Мали је подсетио да је Србија у претходне четири године имала суфицит у буџету и напоменуо 
да је низак ниво јавног дуга омогућио да се подржи привреда у ситуацији са корона вирусом. 

http://www.politika.rs/
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„Србија је избегла најцрњи сценарио. Код нас немате ни масовних затварања фабрика, немате 
ни масовног отпуштања запослених и све је то последица одговорне економске политике”, 
истакао је Мали. 

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност” Зоран Стојиљковић рекао је да ће у 
септембру имати милион незапаслених, а Мали оцењује да је реч о веома неодговорној и 
произвољној изјави. 

„Ширити панику и страх на такав начин без икаквих аргумената у условима када су људи већ 
довољно уплашено због корона вируса је потпуно неодговорно. Те смо приче чули пре четири 
или пет месеци када су поједини економисти такође говорили о томе да ће у Србији бити 
милиони гладних и да ће све фабрике бити затворене и то се није десило”, поручио је Мали, 
преноси Танјуг. 

Мали је у том смислу навео да су до данас привреда и грађани из буџета подржани са укупно 
2,3 милијарде евра. 

Мали је навео да то министарство заједно са Заводом за статистику и Привредном комором 
Србије ради анкету у којој учествује више од хиљаду компанија које ће до 10. августа 
одговорити са каквим се изазовима суочавају и на основу тога ће бити пројектован и буџет за 
2021. годину. 

 Прилив у буџет већи од очекиваног 

Прилив у буџет по основу ПДВ-а је 50,1 милијарду динара, што је за 4,6 милијарде 
више од очекиваног, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали. 

„Охрабрују ме подаци, које смо добили јуче, 15-ог у месецу. Очекивали смо прилив од ПДВ-а 
45,5 милијарде, а укупно смо остварили 50,1 милијарду. То је 4,6 милијарде више него смо 
предвидели ребалансом буџета”, рекао је Мали за Танјуг. 

Још је значајније што је у тој цифри, највећи део домаћи бруто ПДВ, што је показатељ 
интензивне привредне активности у земљи, навео је Мали. 

„Много је боље него што смо очекивали у фебруару или марту када смо правили ребаланс. 
Охрабрује ме то, из месеца у месец бољи су нам резултати по питању прилива у буџет, 
интензивне привредне активности. То охрабрује да ћемо испунити планове и да ћемо до краја 
године бити и остати први у региону и у Европи по стопи раста”, рекао је Мали, преноси Танјуг. 

Трећина фирми у Србији прешла на онлајн пословање 

Оснаживање електронске трговине и дигитални маркетинг виде као стратегију 
опоравка без обзира на то да ли послују само на домаћем тржишту 

Трећина фирми у Србији је спремно дочекала пандемију ковида 19, па су већ постојеће онлајн 
канале пословања оснажиле и добро се снашле у овим ванредним околностима. Већина 
осталих предузећа истакла је да су дигитална решења важна за њихов даљи опоравак од кризе, 
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показала је анкета „Заједно кроз кризу”, коју су у јуну спровели Пројекат сарадње за економски 
развој УСАИД-а и Привредна комора Србије. 

Интернет присуство и електронска трговина се глобално показују као битне полуге раста пре 
кризе, док су сада основни ослонац за фирме у новим условима пословања. 

Неки су, наравно, спремније дочекали ову кризу, али су сви свесни колико је важно онлајн 
присуство, посебно када се цео свет окреће овом начину пословања. 

– Једна трећина фирми планира да отвори нове канале оглашавања применом дигиталног 
маркетинга, да дигитализује пословне процесе и прилагоди производни портфолио 
новонасталој ситуацији на страни тражње. Око 13 одсто фирми као свој одговор на кризу 
отворило је онлајн продавницу или то планира да уради. Фирме које су укључене у 
међународне ланце снабдевања, чак 40 одсто њих, нешто су више радиле на променама, 
прилагођавању или увођењу нових производа, наводи се у овом истраживању. 

Према речима Александра Зарића, из пројекта УСАИД-а, дигитализација пословног модела, 
али и читавог овог концепта, најчешћа је стратегија у оквиру свих сектора. 

– У анкети смо наишли на примере фирми које проналазе нове тржишне нише, развијају нове 
пословне моделе, користе своје вештине и тако сада опстају на тржишту и припремају терен за 
раст у будућности. Електронска трговина се показује као веома важна за предузетнике, за 
микро, мала, па и средња предузећа, јер им пружа прилику да опстану у време кризе. С друге 
стране, и за потрошаче је веома важна, јер их упућује на један за неке сасвим нови облик нови 
куповине, како би се снабдели безбедно штитећи своје и здравље својих најближих – 
објашњава Зарић. 

Део фирми је током анкете изјавио да препознаје дигитализацију као важан сегмент 
преживљавања током ове кризе и као једну од важних лекција научених током овог периода. 
Без обзира на то да ли послују само на територији Србије или не, свака трећа фирма у овој 
анкети видела је оснаживање електронске трговине и отварање нових канала оглашавања 
(дигитални маркетинг) као део своје стратегије опоравка. 

Ко не може у потпуности да послује онлајн? Две трећине фирми због природе посла нису у 
могућности да потпуно пређу на онлајн пословање. Налази показују да прелазак на пословни 
модел ван физичког простора готово потпуно зависи од делатности предузећа, па су тако 
фирме из сектора туризма, транспорта и индустрије са умањеним могућностима за онлајн 
пословање или потпуно без њих, наводе из Пројекта економске сарадње УСАИД-а. Читаво 
истраживање је, објашњавају, показало да би компаније требало да уложе напор да пронађу 
макар мали простор за улазак у онлајн пословање, без обзира на индустрију из које долазе. 

– Макар и 10 одсто спасене продаје доноси сламку спаса. Још важније, оно ствара услове да 
данашњих 10 процената прерасте у сутрашњих 20, јер онлајн трендови су свакако ту да остану – 
каже Александар Зарић и додаје да је у овом трећем циклусу истраживања „Заједно кроз кризу” 
учествовало 396 фирми из Србије које, према званичним подацима, заједно имају више од 
20.000 запослених. 
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NAJNOVIJI PODACI POKAZUJU: Najviše novih radnika u trgovini 

J. Ž. S. 
 
Foto: Novosti arhiva 

PREMA najnovijim podacima u vezi sa kretanjem zaposlenosti u Srbiji u maju 2020. godine 
registrovano je dva odsto više zaposlenih nego u istom periodu prethodne godine, dok je u odnosu 
na april tekuće godine zabeleţeno povećanje od 1,1 odsto, što je jasan pokazatelj da se krećemo u 
dobrom pravcu i da imamo dobru osnovu da prebrodimo krizu sa kojom se celi svet suočava usled 
epidemije korona virusa, rekao je Zoran ĐorĎević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i 
socijalna pitanja. 

U maju 2020. godine u Srbiji je registrovano  2.203.247 zaposlenih osoba, što u 
odnosu na isti mesec prethodne godine predstavlja povećanje za 43.918, a u odnosu 
na april za 23.563 osoba. 

-  Nastavićemo da se krećemo ka cilju koji smo postavili sebi, da prosečna plata u Srbiji 2025. 
godine bude 900 evra, a penzije 440 evra. Nova radna mesta i investicije se nalaze na putu ka 
sigurnom  uspehu -  poručio je ĐorĎević.  

Posmatrano po sektorima delatnosti, porast zaposlenosti je u maju, prema prethodnim podacima, 
najveći u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, uslugama smeštaja i ishrane, 
preraĎivačkoj industriji i graĎevinarstvu. 

Tokom borbe protiv korona virusa zdravstveni i socijalni radnici bili su najviše 
angaţovani, gde je u maju 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine 
ukupan broj zaposlenih veći za 1,2 odsto ili 1.747 novozaposlenih. 

PODRŠKA ZA PRIVREDU REGIONA: Ĉadeţ pozvao vlade regiona i EU  

Novosti online 
 
 
PREDSEDNIK Privredne komore Srbije i Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske 
šestorke Marko Čadeţ pozvao je danas vlade regiona,  Evropsku uniju i sve organizacije uključene 
u proces izgradnje jedinstvenog ekonomskog prostora na brţu izgradnju zajedničkog trţišta, kako 
bi zajedno, u teškim vremenima za ekonomiju, podrţali kompanije i poslovnoj zajednici olakšali 
privreĎivanje. 

- Regionalna saradnja, otklanjanje meĊusobnih barijera za poslovanje i 
uspostavljanje zajedniĉkog trţišta regiona danas nam je potrebnije više nego ikada i 
zato je vaţno  da, u komunikaciji i uz aktivno uĉešće poslovne zajednice, zajedno 
brţe i efikasnije radimo na kreiranju mera i sprovoĊenju Višegodišnjeg akcionog 
plana za naredni period - izjavio je Ĉadeţ na onlajn sastanku  posvećenom  izradi 
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nove Regionalne  ekonomske agende za period do 2024. kojem su prisustvovali 
predstavnici Evropske komisije, odnosno Direktorata za pridruţivanje, nacionalni 
koordinatori vlada iz regiona, Komorskog investicionog foruma, CEFTA i 
Regionalnog saveta za saradnju. 

Da je to moguće, po rečima Čadeţa, pokazalo se u proteklim mesecima „kada smo potvrdili da 
moţemo mnogo efikasnije, u realnom vremenu, da reagujemo na potrebe poslovne zajednice, 
otklanjamo probleme sa kojima se privrednici suočavaju, menjamo propise brzinom kojom ranije 
nismo mogli ni da zamislimo i saraĎujemo uprkos svim razlikama“.  

- Zajednička regionalna komora Zapadnog Balkana već je uključila biznis zajednicu koju okuplja u 
izradu novog Višegodišnjeg akcionog plana i privrednici regiona aktivno će učestvovati i pomoći u 
realizaciji nove regionalne ekonomske agende - najavio je Čadeţ. 

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke pripremio je i dostavio 
predlog konkretnih mera koji bi po mišljenju poslovne zajednice trebalo da obuhvati 
novi dokument kako bi se brzo otklanjale prepreke u poslovanju unutar regiona, 
obezbedilo slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala i kreirao zajedniĉki 
zapadnobalkanski lanac vrednosti. 

- Mere koje smo predloţili usmerene su na smanjenje troškova i otklanjanje uočenih prepreka za 
poslovanje  i to u najkraćem mogućem roku kako bi privrednici što pre  osetili konkretne koristi i 
ublaţili teške posledice zdravstvene krize po poslovanje pojedinačnih kompanija i privrede 
regiona u celini - naglasio je Čadeţ na današnjem sastanku. 

Na listi mera koje predlaţe zapadnobalkanska biznis zajednica, izmeĎu ostalog, jesu meĎusobno 
usaglašavanje i priznavanje sanitarnih, fitosanitarnih i veterinarskih sertikata, obezbeĎivanje 
brţeg protoka robe preko graničnih prelaza, meĎusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija, 
kvalifikovanih elektronskih sertifikata, unapreĎenje finansijskog trţišta baziranog na pravilima 
EU, kao i zajednička  promocija Zapadnog Balkana kao jedinstvene investicione destinacije.  

 

DIREKTORKA MMF: "Kriza u novoj fazi, predstoje novi izazovi" 

M.A. 
 

Kriza izazvana pandemijom ušla je u novu fazu koja će zahtevati fleksibilnost u cilju "odrţivog i 
pravednog oporavka", izjavila je generalna direktorka MeĎunarodnog monetarnog fonda (MMF) 
Kristalina Georgijeva, prenosi portal Bankar. 

U blogu nekoliko dana uoči virtuelnog sastanka G20, Georgijeva je istakla svoje prioritete. 

Potrebno je, kako je navela, zadrţati "ĉak proširiti" mere socijalne zaštite i nastaviti sa 
trošenjem javnih sredstava da bi se stimulisala ekonomija i iskoristila prilika koja se 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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pruţa jednom u 100 godina, a to je izgradnja "poštenijeg, zelenijeg, odrţivijeg, 
pametnijeg i pre svega otpornijeg sveta". 

"Još se nismo izvukli iz neprilika", navela je direktorka MMF i upozorila da talas pandemije mogao da 
izazove dodatne poremećaje u ekonomiji. 

Novi rizici odnose se izmeĎu ostalog na nestabilnost cena, porast protekcionizma i političku 
nestabilnost, navela je Georgijeva. 

Mali: Srbija ima najveću stopu rasta u Evropi prvi put u istoriji 

Povodom najnovijih podataka Evropske komisije da je Srbija ostvarila rast BDP-a od pet odsto u 
prvom kvartalu 2020. godine, ministar finansija Siniša Mali je ocenio da je to sjajan rezultat i da naša 
zemlja prvi put u istoriji ima stopu rasta koja je najveća u Evropi. 

- Oĉekujemo rezultate za drugi kvartal i po svim prognozama i projekcijama, ko god da 
ih prati, da li je to MMF ili Svetska banka, Srbija će imati najbolji rezultat u Evropi ove 
godine. Treba dosta raditi na tome da se to i zadrţi, ali već sledeće godine idemo sa 
visokim stopama rasta 6,5 i 7 odsto, tako da sa te strane, Srbija je spremno doĉekala 
ovu krizu sa korona virusom - rekao je Mali gostujući na TV Prva. 

Mali je podsetio da je Srbija u prethodne četiri godine imala suficit u budţetu i napomenuo da je nizak 
nivo javnog duga omogućio da se podrţi privreda u situaciji sa korona virusom. 

- Srbija je izbegla najcrnji scenario. Kod nas nemate ni masovnih zatvaranja fabrika, nemate ni 
masovnog otpuštanja zaposlenih i sve je to posledica odgovorne ekonomske politike - istakao je Mali. 

On je istakao i da je drţava u doba korona virusa do danas privredu podrţala sa 5,3 milijarde evra. 

ĐorĊević: U maju VIŠE ZAPOSLENIH uprkos epidemiji 

Tanjug 
 

U maju ove godine registrovano je dva odsto više zaposlenih u Srbiji nego u istom periodu 2019, dok 
je u odnosu na april tekuće godine zabeleţeno povećanje od 1,1 odsto, izjavio je ministar za rad Zoran 
ĐorĎević i ocenio da je to jasan pokazatelj da se Srbija kreće u dobrom pravcu. 

ĐorĎević ističe da ti podaci takoĎe pokazuju da Srbija ima dobru osnovu da prebrodi krizu sa kojom 
se ceo svet suočava usled epidemije korona virusa. 

U maju ove godine u Srbiji je registrovano 2.203.247 zaposlenih osoba, što u odnosu na isti mesec 
prethodne godine predstavlja povećanje za 43.918 lica. U odnosu na april 2020. godine zabeleţeno je 
povećanje broja zaposlenih od 1,1 odsto (23.563 lica). 

Posmatrano po sektorima delatnosti, porast zaposlenosti je u maju, prema prethodnim podacima, 
najveći u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, uslugama smeštaja i ishrane, 
preraĎivačkoj industriji i graĎevinarstvu. 
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Tokom borbe protiv korona virusa zdravstveni i socijalni radnici bili su najviše angaţovani, gde je u 
maju 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine ukupan broj zaposlenih veći za 1,2 odsto 
(1.747 lica). 

"Politika Aleksandra Vučića, kada je u pitanju dovoĎenje novih investitora, sigurno će doprineti tome 
da u budućnosti ovi podaci budu još bolji", zaključio je ĐorĎević. 

ĐorĊević ukazuje da uprkos situaciji sa pandemijom imamo dobre pokazatelje 
ekonomske situacije u zemlji. 

"Nastavićemo da se krećemo ka cilju koji smo postavili sebi, da prosečna plata u Srbiji 2025. godine 
bude 900 evra, a penzije 440 evra. Nova radna mesta i investicije se nalaze na putu ka sigurnom 
uspehu", poručio je ĐorĎević, a navodi se u saopštenju Ministarstva. 

Posle tri isplaćena minimalca i 100 EVRA, u Vladi Srbije planiraju NOVU 
POMOĆ DRŢAVE 

S. L. , M.A. 

Novi paket mera kojima bi drţava pomogla privredu sve je izvesniji. U Nemanjinoj 11 danima 
analiziraju probleme sa kojima se suočavaju privrednici, kao i sve moguće načine na koje bi drţava 
mogla da pomogne. 

„Zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Republičkim zavodom za statistiku sprovodimo 
najopseţnije istraţivanje u kome učestvuje preko 1.000 kompanija. Ţelimo da utvrdimo koji su sektori 
više pogoĎeni, kakvi su planovi preduzeća, koji su njihovi izazovi i na osnovu toga ćemo reagovati sa 
odgovarajućom podrškom“, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali danas za RTS. 

U setu mera koje je Privredna komora početkom juna, u vidu predloga uputila Vladi, govori se o 
kratkoročnoj podršci za očuvanje likvidnosti i radnih mesta, ali i o razvojim merama kroz podršku 
izvoznicima i uključivanje naših kompanija u meĎunarodne lance snadbevanja. 

"Kratkoročne mere više ne bi trebalo da budu linearne, već selektivno usmerene ka najugroţenjima 
koji su pretrpeli najveći udar krize i kojima je potrebno duţe vreme za konsolidaciju", rekao je tada 
predsednik PKS Marko Čadeţ. 

Na pitanje koliko je relano da drţava ponovo ide sa novim direktnim subvencionisanjem privrede u 
vidu obezbeĎivanja minimalca Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta kaţe da je sada na Vladi da 
proceni koje bi moguće rešenje dalo najbolje rezultate. 

"Danas su sigurne dve stvari. Jedna je da drţava ne moţe da ponovi izdašan paket mera sa kojim je 
izašla pre nekoliko meseci i da bi novi paket vrednosno bio mnogo manji. I druga, da se pre nekoliko 
meseci gledalo kako da se pomogne da privreda prebrodi krizu kratkoročno, a da je sada reč o tome da 
će kriza da traje mnogo duţe od nekoliko meseci", ocenio je Altiparmakov. 

Naš sagovornik kaţe da bi se sada moralo ciljati na najugroţenije, ali da je pitanje da li 
na najugroţenije sektore ili radnike. 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
https://sport.blic.rs/autori/ma
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"Treba razmotriti da li stimulisati poslodavce koji bi zaposlili radnike iz ugroţenih sektora - recimo da 
drţava plati 70 odsto poreza za radnike koje neko zaposli, a dolaze iz turizma", kaţe Altiparmakov za 
"Blic Biznis". 

Domaći privrednik Toplica Spasojević kaţe da je prvi paket mera pomogao i "skinuo breme trenutnog 
razmišljanja i prilagoĎavanja, koje u privredi nije lako". 

"Mere su pomogle da ljudi dobiju dragoceno vreme. Sada, u drugom krugu trebalo bi pruţiti podršku 
preduzećima vaţnim za pojedine regione, zatim firmama usmerenim na izvoz, kao i kompanijama 
koje zapošljavaju puno ljudi. A kod tog planiranja bismo morali da poĎemo sa dve strane – šta nam je 
cilj i šta hoćemo da postignemo, ali i šta imamo, koja su nam sredstva i kapaciteti", ocenio je 
Spasojević za "Blic Biznis". 

 

Dok sindikati oĉekuju otpuštanja, ĐorĊević tvrdi da zaposlenost raste 
 
 
AUTOR: 
Beta 

"U Srbiji je u maju registrovano dva odsto više zaposlenih lica nego u istom periodu prethodne 
godine, dok je u odnosu na april tekuće godine zabeleţeno povećanje od 1,1 odsto", izjavio je ministar 
za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran ĐorĎević. 

"U maju 2020. godine u Srbiji registrovano je 2.203.247 zaposlenih osoba, što u odnosu na isti mesec 
prethodne godine predstavlja povećanje za 43.918 lica. U odnosu na april 2020. godine zabeleţeno je 
povećanje broja zaposlenih od 1,1 odsto, odnosno za 23.563 lica", kazao je ĐorĎević, saopštilo je 
ministarstvo. 

ĐorĎević je ocenio da ti podaci pokazuju da se "krećemo u dobrom pravcu i da imamo dobru osnovu 
da prebrodimo krizu sa kojom se celi svet suočava usled epidemije korona virusa". 

Kako je precizirano, posmatrano po sektorima delatnosti, porast zaposlenosti je u maju, prema 
prethodnim podacima, najveći u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, uslugama 
smeštaja i ishrane, preraĎivačkoj industriji i graĎevinarstvu. 

Tokom borbe protiv koronavirusa, zdravstveni i socijalni radnici bili su najviše angaţovani, pa je u 
maju 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine ukupan broj zaposlenih veći za 1,2 odsto, 
odnosno 1.747 lica. 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


11 

 

 

Đinović: Smanjiti plate najskupljim menadţerima zbog krize 
 
Socijalno-ekonomski savet (SES) Srbije predloţiće smanjenje plate najskupljim 
menadţerima firmi u cilju umanjenja troškova poslovanja koje je oteţano zbog 
pandemije, rekao je danas ĉlan Predsedništva SES-a Slobodan Đinović. 
 
Piše: Beta 
     

„Kriza primorava da smanjujemo troškove poslovanja i probaćemo da u te mere štednje uključimo i 
plate i da smanjenje počnemo od zarada najskupljih menadţera“, rekao je za Betu Djinović koji je 
direktor kompanije Orion telekom. 

Dodao je da će firme koje nemaju nikakvih prihoda, sada kada je istekla drţavna pomoć od tri 
minimalca za radnike, biti prinudjene da otpuštaju višak zaposlenih. 

Druga opcija za firme kojima su prihodi drastično smanjeni je, kako je rekao, da odu u stečaj ukoliko 
drţava bude striktno primenjivala „nerazumnu“ klauzulu da moraju da vrate pomoć ako pre kraja 
oktobra otpuste višak zaposlenih iznad deset odsto. 

Đinović je rekao da će SES kao drugu meru za ublaţavanje posledica krize u ekonomiji traţiti da se 
porez na dodatu vrednost (PDV) plaća po realizaciji prodaje, a ne da privreda kreditira drţavu, 
plaćajući ga unapred. 

„Potrebno je da što pre bude formirana novu vladu kako bi otpočeli razgovori predstavnika drţave, 
poslodavaca i reprezentativnih sindikata, koji čine SES, o rebalansu budţeta za ovu godinu i budţetu 
za narednu“, rekao je Djinović. 

Ocenio je da je drţavna pomoć firmama u tri mesečne minimalne zarade za skoro sve firme bila dobra 
mera, ali da mora da se razgovara i o merama pomoći usmerenim na najugroţenija preduzeća, medju 
kojima su hotelijeri, ugostitelji, prevoznici. 

On je rekao da je prvi paket drţavne pomoći, koji je bio usmeren prema svima, bio „čistiji“ sa 
stanovišta ravnopravnije pomoći, ali da se mora razmišljati i o tome kako da period krize prebrode i 
male firme. 

Đinović je rekao da je zbog očekivanih pritisaka na jesen o povećanju minimalne cene rada 
neophodno da drţava, poslodavci i sindikati kroz razgovore postignu konsenzus o najvaţnijim 
pitanjima za privredu i društvo. 

„Teret krize mora da se podjednako rasporedi na sve u društvu“, rekao je Đinović. 

Dodao je da poslodavci moraju da preuzmu odgovornost za sprečavanje širenja zaraze jer se drţava 
pokazala nemoćnom da spreči okupljanja na ulici i rizike koje nosi takvo ponašanje. 
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Đinović je rekao da planove treba praviti tako da se računa da će kriza trajati i sledeće godine. 

„Srpska ekonomija je mala i nalazi se u okruţenju velikih privreda i kretaće se tamo gde i one idu, a 
njima se prognozira veliki pad bruto domaćeg proizvoda (BDP), pa ni Srbija ne moţe da se kreće u 
suprotnom pravcu od Italije ili Nemačke“, rekao je Djinović. 

Stručnjaci treba, prema njegovim rečima, da imaju u vidu veličinu domaće ekonomije i da ne govore o 
privrednom rastu Srbije jer će i velike ekonomije imati značajan pad. 

Đinović je ukazao da pritom „me misli na izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o rastu srpske 
ekonomije koje su date iz političkih razloga, nego na njegove savetnike i ekonomske stručnjake“. 

U junu se evidenciji nezaposlenih prijavilo 39.000 graĊana Srbije 
 
Na evidenciju Nacionalne sluţbe zapošljavanja (NSZ) Srbije u junu se prijavilo 38.640 
graĊana što je 40 odsto više nego u maju, rekla je danas za agenciju Beta saradnica 
Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš. 
 
Piše: Beta 
     

„U maju ove godine posao je zatraţilo novih 26.453 ljidi, a u junu 2019. godine 27.403, što znači da 
nezaposlenost brzo raste“, rekla je Bradaš. 

Dodala je da je od ukupnog broja prijavljenih na evidenciju u junu 25.368 ljudi prvi put zatraţilo 
posao, a 13.272 njih je već negde radilo. 

Bradaš je rekla da će biti „vruća jesen“ jer će bez posla zbog krize u ekonomiji izazvane pandemijom 
virusa COVID-19 ostajati sve veći broj ljudi. 

Pravo na novčanu nadoknadu u NSZ, prema rečima Bradaš, ima lice koje je bilo osigurano za slučaj 
nezaposlenosti 12 meseci neprekidno ili sa prekidima 18 meseci. 

Da bi nezaposleni radnik ostvario pravo na socijalnu pomoć prema Pravilniku o obrascima u 
postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć mišljenje daje i centar za socijalni rad na 
osnovu ocene razloga za propuštenu zaradu, broja članova domaćinstva i drugog čime se utvrĎuje 
socio-ekonomski status porodice. 

Podaci o propuštenoj zaradi utvrĎuju se na osnovu mogućnosti radnog angaţovanja pojedinca, 
odnosno člana porodice, učestalosti radnog angaţovanja i cene rada na slobodnom trţištu za odreĎeni 
posao i mogućnosti izdavanja nekretnina u vlasništvu u zakup. 

 

Firme koje nisu imale pad prihoda od drţave dobile 110 miliona evra 
meseĉno 
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Tri ĉetvrtine malih i srednjih preduzeća u Srbiji bilo je suoĉeno tokom krize sa 
smanjenim prihodom, gotovo sva su imala problema sa poslovanjem, dok je 20 odsto 
njih potpuno bilo blokirano, pokazala je anketa koju je tokom maja sa privrednicima 
uradio Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u saradnji sa Svetskom bankom. 
Piše: Lj. Bukvić1 

I dok su najbolje prošle, kako je rekla predsednica CEVES-a Kori Udovički, srednja preduzeća, postoje 
i oni sektori gde su pojedini bili blokirani poput saobraćaja, ugostiteljstva, turizma. 

„Najbolje, prema očekivanjima, prošla je trgovina hranom, pre svega, proizvodnja hrane i 
profesionalne i IKT usluge. Negde u sredini su mešoviti sektori industrija, osim prehrambene i 
graĎevina“, istakla je Udovički predstavljajući rezultate ankete na jučerašnjem onlajn panelu. 

Mnogi su bili suočeni sa preprekama, poput skraćenog radnog vremena, poteškoća sa transportom, 
dok obezbeĎivanje fizičke distance, kako je rekla, za MSP nije bila prepreka. 

„Formalna zaposlenost nije drastično smanjena, a zašto pad nije tako veliki – zato što je neformalna 
zaposlenost u ovim uslovima stradala“, rekla je ona i napomenula da cela anketa odraţava jednu 
ţilavost malih i srednjih preduzeća. Oni, istakla je Udovički, ne ţive na ivici egzistencije, a većina se 
tokom krize oslanjala na rezerve. 

„Rekli su da bi izdrţali još jedan talas bez prevelikog otpuštanja, četvrtina nije imala problema u 
poslovanju, ali tri četvrtine jesu imale problem sa isplaćivanjem radnika. Polovina od ukupnih 
preduzeća je reklo da se oslanjalo na rezerve, dve trećine su imale problema sa naplatom potraţivanja, 
pre svega mala i mikro preduzeća koja dosta rade sa drţavom“, naglasila je Udovički. 

Ona je istakla da nisu sva MSP koristila subvencije za minimalne zarade, da je odlaganje poreskih 
obaveza bilo zanimljivo za nešto više od 40 odsto njih, dok je u maju 50 odsto planiralo da uzme 
kredit od banke ili Fonda za razvoj. Udovički je naglasila je većina, više od polovine preduzeća reklo 
da nije koristilo kredite, ili ne tako često. 

Subvencije drţave su, kako je rekla, dobro pripremljene i na isplatu minimalnih zarada svi su dobro 
reagovali. Ona smatra da je postojao napor da se subvencije usmere onima kojima je potrebno, ali i da 
blokirana preduzeća nisu dobila pomoć, dok je, s druge strane, 110 miliona evra mesečno izdvojeno za 
one koji nisu imali gubitak prihoda. 

Ekonomista Svetske banke Leonardo Jakovone rekao je da u odnosu na neke druge zemlje u Srbiji 
nema puno odgovora oko IKT i inovacionih tehnologija, te da je na primer 80 odsto preduzeća u 
Poljskoj uloţilo u digitalna rešenja, dok to u Srbiji nije slučaj. 

„Da li postoji prepreka u Srbiji i ako postoji šta da se uradi da bi se olakšalo korišćenje digitalnih 
tehnologija“, upitao je Jakovone. 

Istraţivanje koje je tokom juna radila Privredna komora Srbije pokazalo je da se 73 odsto njih 
pribojava onoga što nosi drugi talas krize, dok se svaka druga firma plaši pada prihoda, a 40 odsto 
očekuje neku vrstu ograničenja povezan sa padom likvidnosti. 

„Značajan broj firmi, 70 odsto je iskazalo da njihovo poslovanje na onlajnu nije moguće jer zavise od 
fizičkog prostora, pre svega to su one firme koje se bave proizvodnjom“, istakla je Vidosava Dţagić iz 
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PKS-a. Manje firme su više osetile krizu, rekla je, ali je najveći udar bio na one koje se bave izvozom, 
bez obzira da li su mala, velika ili srednja preduzeća. 

Predsednik UO AmChama Zoran Petrović pokušao je da kroz primer njihovih 200 članica objasni 
koliko je negativan uticaj krize. 

„Prošle godine 78 odsto njih je očekivalo rast, ove godine 60 odsto njih očekivalo je i rast 
zapošljavanja, a kakve su razmere krize dovoljno govori i to da 14 odsto sada misli o novim 
zapošljavanjima, 15 odsto o otpuštanjima“, rekao je Petrović. 

On kaţe da su očekivanja da pad profita do kraja godine bude 25 odsto, a pad prihoda i investicija po 
30 odsto. Mere drţave je koristila polovina, naglasio je Petrović i rekao da je pomoć od 100 evra bila 
nepotrebna i da je bolje bilo podrţati osetljive grupe graĎana. I on i profesor Ekonomskog fakulteta 
Milojko Arsić smatraju da bi drţava prilikom rasporeĎivanja pomoći trebalo da bude selektivnija. 

„Buduće mere treba da budu fokusirane na neke delatnosti, hotelijerstvo, saobraćaj, ali namenjene i 
onima kojima imaju veliki pad prihoda bez obzira u kojoj su delatnosti“, naglasio je Arsić. Drţava bi, 
istakao je on, trebalo da izdvoji dodatna sredstva za socijalnu pomoć, za siromašne, da odloţi plaćanje 
poreskih obaveza za one koji imaju veliki pad prihoda, ili da produţi period plaćanja kreditnih 
obaveza. 

„Vaţno je spremiti odgovarajuću fiskalnu politiku za narednu godinu. Da se odustane od najava 
povećanja plata i penzija, da imamo zamrzavanje plata i penzija naredne godine, jedino na taj način bi 
moglo da se doĎe do smanjenje deficita. 

Sindikat Fijat plastika traţi pravilnik kojim bi bio regulisan rad u fabric 
 
Sindikat firme Fijat plastik koja posluje u okviru kragujevaĉkog Fijat Krajslera 
obavestio je danas nadleţne i javnost da meĊu zaposlenima u tom preduzeću ima 
radnika koji su testirani na virus korona, a da rezultate testova ĉekaju već deset dana. 
 
Piše: Z.Radovanović 
     

Jednome od tih radnika, tvrde sindikalci, lekari su, na osnovu simptoma koje ispoljava, kazali da je 99 
odsto pozitivan na koronu, i on je trenutno u samoizolaciji, u kojoj, meĎutim, nisu i njegove kolege 
koje su bile sa njim u kontaktu. 

Sa kolegama radnika koji je u samozolaciji, navode u Sindikatu Plastika, u kontaktu su, nadalje, bili i 
ostali radnici firme, tako da je epidemiološka situacija u fabrici „vrlo kompleksna“. 

– Predloţili smo poslovodstvu kompanije Fijat Krajsler da, kad već sistem zaštite zaposlenih u 
industrijskim pogonima u Srbiji ne funkcioniše, dozvoli da radnici koji imaju sumnjive kontakte u 
našoj firmi, odu u samoizolaciju, ali je taj naš predlog odbijen, navode u Sindikatu Fijat plastika. 

Ističu, pritom, veliki problem u trenutnim okolnostima predstvalja činjenica da na nivou drţave ne 
postoje jasno definisane mere kojima bi, u vreme epidemije kovida 19, bio regulisan rad zaposlenih u 
industrijskim pogonima. Regionalni predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije su, podsećaju, 
sačinili konkretan program mera zaštite indutrijskih radnika koje bi poslodavac morao da realizuje, 
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ali su zaposleni, umesto toga, dobili šturi i uopšteni pravilnik koji bi poslodavac trebalo da primenu u 
dogledno vreme, dok se epidemiološka situacija u Kragujevcu i Šumadiji, kao i u celoj Srbiji, 
uostalom, pogoršava iz dana u dan. 

-Tako smo došli u situaciju da se najavljuje da više od desetoro ljudi, pod maskama, ne sme 
istovremeno da bude na otvorenom prostoru, a da se dozvoljava da u fabričkim pogonima, pod istim 
krovom, na stotine radnika zajedno provodi po osam sati dnevno, ističu u Sindikatu Fijat plastika i 
napominju da se u toj fabrici, pored delova za model „ Fijat 500L“, proizvode i delovi po narudţbini za 
druge automobile. 

Za razliku od menadţmenta Fijat Krajslera, sindikalci Plastika smatraju da ta proizvodnja trenutno, u 
vreme korone, nije neophodna. 

– Pitamo poslovodstvo kompanije, da li sva prava radnika moramo da izdejstvujemo sindikalnm 
borbom, ili bismo o nečemu mogli da se dogovorimo kao partneri za pregovaračkim stolom. 
Smatramo da bi ovo drugo bilo od obostranog interesa, poručuju sindikalci Fijat plastika. 

Podsetimo das u zaposleni u Zastavi oruţju u kojoj je, prema ranijim informacijama od kovida 19 
obolelo 27 radnika, dok je oko 120 njih u kućnoj izolaciji, 13. jula poslati na dvonedeljni kolektivni 
godišnji opdmor, koji je bio predvidjen za kraj ovog i početak narednog meseca. Z.Radovanović 

Nova pauza u Fijatu 

Proizvodnja u Fijat Krajsleru koja je, nakon gotovo četvoromesečne pauze, pokrenuta 7. jula, sutra 
(petak) bi, saznaje naš list., mogla ponovo da bude obustavljena na duţi rok. Radnici te kompanije će, 
nakon novog plaćenog odustva do kraja jula, početkom avgusta da odu na tradicionalni tronedeljni 
kolektivni godišnji odmor (faragosto), na kojem će, u isto vreme, da budu i zaposleni u svim Fijatovim 
fabrikama širom sveta. 

 

Sindikati: Masovna otpuštanja na jesen; Ministar ĐorĊević: Krećemo se u 
dobrom pravcu 

U Srbiji je u maju registrovano dva odsto više zaposlenih lica nego u istom periodu 
prethodne godine, dok je u odnosu na april tekuće godine zabeleţeno povećanje od 1,1 
odsto, izjavio je ministar za rad Zoran ĐorĊević. 

 
"U maju 2020. godine u Srbiji je registrovano 2.203.247 zaposlenih osoba, što u odnosu na isti mesec 
prethodne godine predstavlja povećanje za 43.918 lica. U odnosu na april 2020. godine zabeleţeno je 
povećanje broja zaposlenih od 1,1 odsto, odnosno za 23.563 lica", kazao je ĐorĎević, saopštilo je 
ministarstvo. 
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ĐorĎević je ocenio da ti podaci pokazuju da se "krećemo u dobrom pravcu i da imamo dobru osnovu 
da prebrodimo krizu sa kojom se ceo svet suočava usled pandemije virusa korona". 
  
Kako je precizirano, posmatrano po sektorima delatnosti, porast zaposlenosti je u maju, prema 
prethodnim podacima, najveći u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, uslugama 
smeštaja i ishrane, preraĎivačkoj industriji i graĎevinarstvu. 
  
Tokom borbe protiv virusa korona, zdravstveni i socijalni radnici bili su najviše angaţovani, pa je u 
maju 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine ukupan broj zaposlenih veći za 1,2 odsto, 
odnosno 1.747 lica, dodaju u ministarstvu. 
  
Stojiljković: Na jesen milion nezaposlenih 
  
U Srbiji će na jesen biti oko milion nezaposlenih graĎana ako drţava ne naĎe načina da pomogne 
privredi novim paketom finansijske i druge vrste pomoći zbog krize izazvane pandemijom virusa 
Covid-19, rekao je ranije predsednik sindikata UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković. 
  
"Socijalno-ekonomski savet (SES) traži da se u Srbiji što pre formira nova vlada i razgovara o 
dodatnoj podršci najugroženijim firmama jer će se bez toga nezaposlenima od pola miliona 
pridružiti i više od 200.000 radnika koji će ostati bez posla i oko 100.000 povratnika iz 
inostranstva", rekao je Stojiljković koji do proleća 2020. godine predsedava SES-om. 
  
Dodao je da prvi paket pomoći privredi od pet milijardi evra nije dovoljan i nije bio selektivan, pa su 
novac ili olakšice dobili i oni kojima nije bilo neophodno. Stojiljković je rekao da je drţava trebalo da 
pruţi novčanu pomoć firmama čija je proizvodnja pala 15-20 odsto, a ne svima. 
  
SES traţi od drţave, prema njegovim rečima, novu podršku kompanijama po ugledu na te zemlje koje 
su nastavile da pomaţu privredu novim ciklusom od još tri meseca. 
  
"Znam da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da država više nema para za pomoć 
privredi i da nije vreme komunizma, ali nisam znao da je Amerika koja pomaže privredu 
komunistička zemlja", rekao je Stojiljković. 
  
On je rekao da "ova kriza traţi drugačije mere i da niko ne govori o sidru kojim bi se zaduţenje drţave 
ograničilo na 50 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). 
  
Vlada Srbije trebalo bi, kako je rekao, rebalansom budţeta da poveća investicije u infrastrukturu jer 
stranih neće biti, a istovremeno da preispita dosadašnje planove o ulaganjima. Stojiljković je ocenio 
da moraju da se, pre svega, preispitaju planovi o "podizanju jarbola i gradnji fudbalskih stadiona". 
  
Podsetimo da je pre nekoliko dana Savez samostalnih sindikata Srbije procenio da će na jesen zbog 
posledica pandemije virusa Covid-19 na privredu bez posla u Srbiji ostati od 250.000 do 300.000 
radnika. Više o ovim procenama OVDE. 
Autor: 021.rs 

 

 
 

https://www.021.rs/story/Info/Biznis-i-ekonomija/248172/Sindikati-Na-jesen-ce-u-Srbiji-bez-posla-ostati-do-300000-radnika.html
https://www.visokaskolacacak.edu.rs/
https://www.visokaskolacacak.edu.rs/

