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ЂОГОВИЋ: "Има шансе за нове државне минималце, али уз строже 
услове" 
Аутор:Т.К. 
 
Економиста Саша Ђоговић очекује да ће држава наставити са исплатом минималаца, како би 
помогла оним делатностима која су искусила највећи негативан утицај пандемије корона 
вируса. За то ће, како каже, свакако бити потребна и нова задуживања, али и строги услови 
таргетирања помоћи, као и смањење фискалног оптерећења привреде и промена структуре 
инвестиција.  
"Први предуслов за нову финансијску подршку привреди је формирање нове Владе, која онда 
треба да уради ребаланс буџета, јер је чигледно да ће пад привредних активности бити већи 
него што су планирали претходним ребалансом", каже за еКапију аутор публикације 
Макроекономска кретања у Србији.  
За евентуални наставак исплате минималаца, Ђоговић предлаже строже услове.  
"Ту је потребна нека врста тријаже – дакле, да привредни субјекти који ће добити нове 
финансијске посдтицаје спадају у привредне гране најпогођеније кризом, попут угоститељства, 
туризма, саобраћаја, прераде дрвета и текстилне индустрије, али и да она предузећа која су 
негативно пословала и у периоду пре пандемије, не могу бити примаоци такве подршке, јер то 
је бацање у бунар без дна", сматра Ђоговић.  
На питање има ли фискалног простора за такве мере, он оцењује да ће задуживање бити 
неопходно, али да има места и за уштеде које се могу остварити избацивањем непродуктивних 
инвестиција са листе финансирања. 
"То су пре свега инвестиције безбедносни и војни сектор. Несхватљиво је толика улагање у 
војну опрему, панцире и дронове, и то у условима када желимо мир и стабилност на Балкану, 
уместо да се издвајало више за медицину и здравство, односно за општу добробит. Структура 
инвестирања је потпуно погрешна, не само код нас него и у свету, што се и показало у овој 
ситуацији у којој цела планета не може да се избори са једним вирусом", каже Ђоговић. 
Он као пример лоше инвестиционе политике наводи и издвајање из буџета за завршетак Храма 
Светог Саве, што је, како каже, "непотребно у овом тренутку и свакако не би требало да буде 
приоритет, а очигледно јесте, што додатно говори о томе да се овде слепо води партикуларним, 
политичким интересима, а не о интересима друштва у целини". 
Према његовим речима, да би пара за подршку привреди било, потребно је направити и отклон 
од "постојеће економске политике нетранспарентних и неселективних субвенција и 
инвестиција, а уместо тога треба ставити фокус на субвенционисање високотехнолошке 
производње", чиме би се, каже, такође направиле одређене уштеде. 
"Могло би се ићи и на повећање неопорезивог дела зараде. Тиме се би се додатно извршио 
позитиван финансијски утицај на целу привреду, а нарочито на најпогођеније секторе", 
оцењује Ђоговић.  
Додаје и да би буџет за следећу годину требало да иде на додатно смањивање намета на рад, а и 
локалне самоуправе би требало да се одрекну од бар дела парафискалних намета како би се 
олакшало пословање. 
Упитан када би привреда могла да очекује нове мере, које, према неким најавама, неће стићи 
пре 10. августа, Ђоговић каже да ова влада законски више и не постоји, те да од ње не чекује 
повлачење неких брзих потеза. 
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"Али требало би врло брзо формирати нову владу како би она могла што пре да реагује, како би 
бар до краја августа био урађен нови ребаланс буџета јер с јесени следе негативни удари на 
привреду. Не знам шта се чека кад је калкулација једноставна. У Хрватској су избори одржани 
две недеље после наших избори и већ се зна ко чини нову владу и следеће недеље ће бити 
формирана", каже Ђоговић и додаје да је и то показатељ колико је некоме стало до привреде, а 
колико до личних интереса. 
 
 

ЈОШ 200 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ДОБИЈА ПОСАО Држава је због 
короне ангажовала 4.552 људи, а ускоро крећу нови конкурси 
Извор:Танјуг 
 
Од појаве корона вируса у Србији, у периоду од 26. марта до сада ангажовано је и запослено 
4.552 здравствених радника у 186 здравствених установа, наводе у Министарству здравља. 
У овом Министарству за Тањуг кажу да су у току 2020. године дате сагласности и за 
запошš љавање на неодређено време за 2.394 здравствених радника, по основу упражњених 
радних места због одласка у пензију или неких других разлога, а у јуну је настављено и са 
запошš љавањем најбољих дипломаца медицинских факултета и средњих шš кола у оквиру 
пројекта Министарства здравља покренутог прошле године. 
Тако је посао, специјализацију и докторске студије до сада укупно по овом пројекту добило 
преко 500 најуспешš нијих младих лекара, са просеком 9 и 10, као и 700 медицинских сестара 
и техничара са одличним резултатом током шš коловања. 
Још 200 здравствених радника ће ускоро добити шестомесечни ангажман, који ће финасирати 
ЕУ, захваљујући уговору који су ових дана поптписали министар за европске интеграције 
Јадранка Јоксимовиц и š еф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, са циљем да се повећају 
капацитети Србије за борбу против ЦОВИД-19. 
Они ће бити ангажовани у Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" а за 
тај њихов шестомесечни ангажман ЕУ је определила око милион евра.  
"Очекујемо младе лекаре пре свега у заводима за јавно здравље на територијама где су 
епидемијска ž жариš шта, а потом очекујемо младе медицинске сестре и све људе који су без 
посла у овом тренутку, да заједничким снагама помогнемо да се извршš и контрола 
епидемије", рекла је директорка "Батут" Верица Јовановић и позвала је младе да се јаве на 
конкурсе који ће бити расписани. 
Истовремено подаци Републичког завода за статистику (РЗС) показују да је у мају ове године у 
односу на исти месец претходне укупан број запослених здравствених и социјалних радника 
већи за 1,2 одсто (1.747 лица). 
 
 

ПЛАТА 65 ОДСТО Радници "Фијата" у Крагујевцу од данас на 
ПЛАЋЕНОМ ОДСУСТВУ 
Аутор:Т.К.  
 
Радници компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" у Крагујевцу до 31. јула биће на 
плаћеном одсуству. За то време, примаће накнаду од 65 одсто зараде. 
Како је за РТС потврдио заменик председника Самосталног синдиката "Фијат Крајслер 
аутомобила" Небојша Мандарић разлог за прекид производње је усклађивање са потребама 
тржишта. 



5 

 

После тог периода, од 3. до 21. августа радници ће бити на редовном тронедељном 
колективном годишњи одмор за текућу годину, што је, како је рекао Мандарић као и сваке 
годину у том периоду. 
Додао је да ће радници од 24. до 28. августа бити поново на плаћеном одсуству, што је такође 
усклађивање с потребама тржишта јер "Фијат" не прави залихе. 
Мандарић је саопштио и да од пословодства и менаџмента фабрике после 28. августа очекују и 
информацију о плану даљег рада и производње у тој компанији. 
Иначе, фабрика није радила од 16. марта, а 7. јула, поново је покренута производња. 
Претходном периоду стигле су и вести да Железара у Смедереву гаси високу пећ, али и да ће 
немачки авио гигант пролонгирати најављени долазак инвестиције у Пазову. 
  
 

 

 
Струја ће поскупети иако ЕПС и са овом остварује зараду 
Пише: Г. Влаовић 
 
Последњег дана овог месеца, а то је петак, 31. јул, надлежни у Србији, односно Агенција за 
енергетику, саопштиће одлуку да ће од 1. септембра, струја за потрошаче у Србији поскупети за 
7,7 до 7,9 одсто односно 220 динара, потврдили су Данасу извори блиски Електропривреди 
Србије, након што се у јавности појавила вест да држава планира поскупљење струје. 
Према тим информацијама струја ће поскупети јер су наводно резултати анализе урађене на 
захтев Међународног монетарног фонда, показали да је производна цена струје у Србији нижа 
од оне по којој Електропривреда Србије потрошачима продаје електричну енергију. 
Стручна јавност пак негира тврдње да ЕПС струју продаје по нижој цени од производне, а у 
Министарству рударства и енергетике нису упознати са тим да је урађена било каква анализа о 
потреби да струја у Србији поскупи. О томе да ли ће и кад струја поскупети нису имали 
коментар. 
– Ми такву анализу у Министарству немамо нити смо је радили. Ништа о томе нам није 
познато сем оног што се могло прочитати у неким штампаним медијима – кажу у 
Министарству рударства и енергетике. 
Економски аналитичар Бранко Павловић истиче да тврдње да ЕПС продаје струју по нижој 
цени од производне апсолутно нетачне и нелогичне. 
– Довољно је да производна цена струје буде 4 евроцента по киловат-сату да будете у 
могућности да је после продате и остварите профит. ЕПС има за 50 одсто повољнију цену од те 
када је реч о производњи струје и нема проблем да оствари профит од њене продаје 
потрошачима. Стога такве тврдње нису реалне. ЕПС остварује губитке због неадекватног 
управљања и неспособности да се отклоне губици у систему а не због цене струје. Сходно томе 
не постоји ниједан једини разлог да струја у Србији поскупи. Нарочито не у овом тренутку када 
је земља суочена са наступајућом економском кризом – наводи наш саговорник. 
Да струја не треба да поскупи сматра и Војислав Вулетић, генерални секретар Удружења за гас 
Србије. 
– Нити је скочио евро нити је поскупео угаљ према томе не видим разлог зашто би струја у 
Србији требало да поскупи. Такође нисам приметио било какву званичну информацију да ће до 
тога да дође. Укратко услови за поскупљење електричне енергије у Србији не постоје – наводи 
Вулетић. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/nemci-odlozili-dolazak-zelezara-zaustavila-pec-pocelo-je-da-se-dogada-ono-cega-smo-se/4g4c9qj
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Агенција за енергетику Србије саопштила је јуче да јој није достављен захтев Електропривреде 
Србије за промену цене струје. 
Цене струје у Србији се формирају на основу методологије коју је донела Агенција за 
енергетику. 
– Енергетски субјекти који обављају регулисане енергетске делатности обрачунавају 
регулисане цене и доносе акт о ценама који достављају Агенцији на давање сагласности. У 
поступку обраде захтева за давање сагласности на акт о ценама Агенција анализира достављене 
енергетско-техничке и економско-финансијске податке и документацију и утврђује да ли су 
регулисане цене одређене у складу са методологијама – кажу у Агенцији за енергетику. 
Последње поскупљење струје у Србији, од 3,9 одсто, било је у децембру прошле године, тако да 
просечна цена киловата за домаћинства износи тренутно око 7,3 динара, без пореза и такси. 

 
 

 
 

 

Какве вештине треба да има запослени у јавном сектору да би био 
ефикасан 
Аутор:Душица Јовановић 
 
Реформа јавне управе као један од важних сегмената подразумева транспарентан и на 
стручности базиран одабир државних службеника. Из Службе за управљање кадровима наводе 
да су те ставке прецизиране увођењем Оквира компетенција, а процес јачања професионалног 
и деполитизованог јавног система има подршку Европске уније и Савета Европе. 
Какав државни службеник нам је потребан? Део одговора на ово питање налази се у документу 
под називом "Оквир компетенција" у оквиру ког је назначено какав сет вештина треба да има 
запослени у државном сектору како би ефикасно обављао свој посао. 
"Циљ увођења оквира компетенције је, као што сам рекла, да да одговор на питање шта 
државни службеник треба да зна и да уме да ради и на који начин треба да обавља послове 
радног места, како би делотворно, односно ефикасно обављао послове радног места", каже 
Драгана Јанковић.  
Јанковић додаје да је важно ускладити оно што руководилац препозна као потребу радног 
места са компетенцијама службеника, како би се постигло ефикасније обављање послова. С 
друге стране, шеф мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер наводи да је важно 
ојачати поверење грађања у државни сектор. 
"Морамо градити компетенције државних службеника у локалним срединама. Такође, важно је 
успоставити поверење, професионалан став, али и атмосферу функционисања јавних услуга. 
Важно је обезбедити напредак заснован на заслугама, правилном запошљавању и могућноти 
напредовања у служби. То је оно шта треба да виде грађани", рекао је Тобиас Флесенкемпер. 
Само током прошле године Национална академија за јавну управу у сарадњи са Службом за 
управљање кадровима Владе Србије организовала је велики број обука о запошљавању сходно 
компетенцијама, а ставка коју у овом процесу не би требало изоставити је и мотивисаност 
запослених.  

http://rs.n1info.com/journalist906/Dusica-Jovanovic
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"Ако имамо ефикасног и мотивисаног државног службеника, онда оне послове које обавља, 
које су у надлежности тог органа, су послови који се испоручују брже, ефикасније и у 
перспективи омогућавају бољи квалитет живота сваког појединог грађанина", каже Драгана 
Јанковић.  
Из Службе за управљање кадровима најављују и развој новог информационог система за 
управљање људским ресурсима уз подршку Европске уније, којим би се успоставило 
ефикасније функционисање државног сектора и координација запослених. 
 

 


