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Линкедин гаси 960 радних места 
Извор:Танјуг 

 

ЛОНДОН: Професионална Мајкрософтова мрежа за запошљавање, Линкедин, саопштила је 

данас да ће угасити око 960 радних места, што је око шест посто њене глобалне радне снаге, јер 

пандемија корона вируса наставља да утиче на пад корпоративне тражње за запошљавањем. 

Линкедин, са седиштем у Калифорнији, помаже послодавцима да процене подобност 
кандидата за неку радну позицију, а појединци користе платформу да пронађу нови посао. 
Укидање радних места у Линкедину обухватиће секторе продаје и регрутовања кадрова широм 
света, извештава Ројтерс. 
Најављујући овај план у поруци објављеној на веб сајту Линкедина, генерални директор Рајан 
Рослански је навео да ће компанија обезбедити отпремнине у износу од најмање 10-недељних 
зарада, да ће запосленима у САД плаћати здравствено осигурање још годину дана, и да ће 
отпуштене раднике запослити на новим радним местима која се буду отварала. 
Погођени запослени, који још нису обавештени о отказу, моћи ће да задрже компанијске 
мобилне телефоне, лаптопове и недавно купљену опрему која ће им помоћи да раде од куће док 
буду тражили прилику за нови посао и промену каријере, рекао је Рослански. 
„Уколико не добијете позив за састанак, на вас се одлука о овим променама директно не 
односи“, поручио је он запосленима. 
 

 

 

 

КОМЕ ИДЕ НОВИ ПАКЕТ МЕРА Чадеж о подршци државе: Нема више 
директне помоћи, сада је фокус потпуно другачији 
Аутор:С. Л. 
 
"Мере из другог пакета државне подршке не могу бити једнаке за све као у првом таласу, већ 
фазне и селективне, усмерене пре свега ка најугроженијим, који су преживели највећи удар 
кризе и којима је због природе посла потребно дуже време за консолидацију", каже у разговору 
за "Блиц Бизнис", председник Привредне коморе Марко Чадеж. 
"Оне би требало да помогну компанијама да лакше преброде смањену тражњу на домаћем и 
страном тржишту као главно ограничење са којим ће се суочавати у наредном периоду и самим 
тим да лакше одрже ликвидност", сматра Чадеж. 
Други пакет једноставно мора бити другачије структуриран и у финансијском смислу биће 
сигурно мање обиман од првог, пакета хитне помоћи. Не само зато што могућности државе 
нису неограничене, већ што нема тих мера, нема тог државног новца чије би упумпавање 
помогло привреди ако тржиште не функционише, ако нема тражње за производима, ако не 
помогнемо привредницима да производе и продају како би могли да измирују своје обавезе и 
како не би били принуђени да отпуштају раднике. 
Како ублажити проблем смањене тражње? Које сте мере предложили влади? 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
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Пре свега већим ангажовањем домаћих грађевинских компанија и прерађивачке индустрије у 
реализацији инфраструктурних и других државних пројекта за које су већ обезбеђена средства, 
укључивањем локалних фирми у добављачке ланце великих извозника домаћих и страних, као 
и у производњу која би супституисала увоз свуда где је то могуће. 
Додатно растерећење донело би смањење царина на опрему, делове, компоненте које морају да 
се увозе. Извозницима би од велике користи била додатна подршка кроз осигурање извозних 
послова, нове споразуме о слободној трговини и помоћ у наступу на ваневропским, 
брзорастућим тржиштима. 
Важно је и да наставимо са активним привлачењем страних улагања и то инвестиција у 
производњу робе више додате вредности за извоз, које би упослиле и домаће компаније. 
Посебну пажњу у наредном периоду требало би посветити комуникацији са европским 
компанијама које своју производњу са удаљених тржишта приближавају матичним земљама. 
Велики је и простор за олакшање пословања у земљи кроз поједностављење 
административних, тендерских и процедура за издавање дозвола, за запошљавање. Уз то, на 
тржишту рада створен је велики потенцијал повратком наших људи из иностранства, како оних 
са факултетским дипломама, тако и радника са искуством стеченим у западноевропским 
компанијама и квалификацијама потребним домаћој прерађивачкој индустрији. 
А на које мере финансијске подршке привредници могу да рачунају. Чини се 
готово извесним да више неће бити помоћи у виду минималца? 
И привреди је јасно да се онако финансијски издашан пакет као у првом таласу не може 
поновити, да директну помоћ не могу сви да очекују, али могућност такве државне 
интервенције за најугроженије, било у виду минималних зарада или можда отписа дела 
одложених обавеза, ако детаљније анализе укажу да је то економски оправдано, није 
искључена… 
Посебно је важно да привредници пре свега максимално искористе преостала средства из 
првог пакета кроз повољне зајмове Фонда за развој и банкарске кредите уз државну гаранцију. 
Ми предлажемо и верујем да ће се наћи и простор да се ти фондови прошире бар за 
најугроженије и да је могуће додатно релаксирати административне процедуре како би 
привредници брже и лакше могли да дођу до кредитне подршке и са мањим финансијским 
оптерећењем, премосте проблем ликвидности до снажнијег опоравка привреде. У дефинисању 
тог сегмента подршке значајно ће помоћи налази анкете о досадашњим искуствима у 
коришћењу државне помоћи и стварним потребама привредника у наредном периоду. 
Такође, једна од могућности на коју указујемо и о којој ћемо разговарати са министарствима 
финансија и привреде, Народном банком, АОФИ и комерцијалним банкама јесте јача подршка 
извозницима кроз повећање средстава за осигурање извозних послова, што би значајно 
поправило, због пандемије, смањени извозни учинак.  
Колико се сада више плашите за привреду него у априлу и каква нас јесен очекује?  
Привреда Србије је, захваљујући благовременој владиној помоћи, подршци Привредне коморе 
и великим напорима и међусобној солидарности привредника, из првог таласа изашла 
очуваних компанија и радних места и током маја и јуна кренула полако да се опоравља. Због 
усложњавања епидемиолошке ситуације, годишњих одмора и ремонта, према прелиминарним 
показатељима, у јулу бележимо благо успоравање индустријске производње и промета у 
трговини, мада за разлику од пролећних месеци, принудни одмори нису масовни и привремене 
застоје у раду бележи тек око 50- так компанија. Охрабрујуће је што, посматрано на годишњем 
нивоу, прогнозе међународних аналитичара за Србију нису погоршане. Међутим, очигледно је 
да је неочекивани јулски удар корона вируса продубио кризу свуда у свету, да није било 
очекиваног летњег предаха и да јесен дочекујемо са доста неизвесности када је реч о 
здравственом аспекту кризе. То је и разлог више да подршка привреди, којој прибегавају и 
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друге државе, буде благовремена и циљана како би што спремнија дочекала и лакше 
пребродила јесен. 
Када очекујете опоравак привреде? 
Мада су у овим околностима предвиђања крајње незахвална и мада ће опоравак наше привреде 
зависити, пре свега, од даљег развоја епидемиолошке ситуације, а онда и од брзине којом се 
буде опорављала глобална и посебно европска економија, верујем да ће до снажнијег опоравка 
доћи током следеће године. И већина привредника је, у недавној анкети, проценила да ће јој за 
опоравак бити потребно око годину дана, онима из најугроженијих сектора и нешто дуже, док 
трећина анкетираних очекује да ће се опоравити за три до шест месеци. 
Све чешће се може чути како сада привреда треба сама да се бори и прилагођава? 
У условима светске пандемије, када имамо коронавирус као вишу силу, када је глобална 
привреда неколико месеци била паралисана затварањем граница, када се економије споро 
отварају и када се послује са оволико неизвесности, слепо држање основних постулата 
економског либерализма, препуштање привредницима да се сами сналазе и препуштање 
тржишту, које заправо не функционише, да арбитрира, било би економски неразумно. Ову 
битку за опстанак и очување базе за бржи опоравак, не само у Србији, него свуда у свету, морају 
заједно водити - владе, које у оваквим околностима имају снажну стабилизациону улогу, 
пословне организације кроз подршку компанијама да лакше преброде проблеме у 
свакодневном пословању, искористе све постојеће и отворе нове могућности, и привредници, 
који се лавовски боре да сачувају не само своје компаније и људе, већ и пословне везе са 
фирмама у ланцу добављача. Кључне речи у овим тешким временима за економију јесу 
солидарност и сарадња. И у националним оквирима, где владама, ако пусте привреду низ воду, 
неће имати ко да плаћа порезе и финансира здравство, школство и друге јавне функције, али и 
на регионалном и глобалном нивоу, јер су нам привреде међусобно повезане и више него што 
смо могли да претпоставимо. 
 
 

Који радници имају највећи РИЗИК од ГУБИТКА посла због 
пандемије? 
Аутор:Т.К.  
 
Студије у САД-у показују да су радници на слабо плаћеним пословима, финансијски рањивији 
и пре пандемије, суочени с већим ризиком губитка посла и инфекције корона вирусом, од боље 
плаћених "белих оковратника" запослених у канцеларијама. 
Шокови изазвани пандемијом нису никога поштедели, но нису сви поднели исту цену. 
Радници на канцеларијским пословима који су могли да раде од куће углавном су били у 
могућности да задрже своја примања, док су многи од оних који су морали бити на радном 
месту да би радили свој посао међу десетинама милиона Американаца који су изгубили посао, 
будући да су широм земље биле уведене мере карантина, наводи Ројтерс, преноси Сеебиз. 
Сада, у време док америчке савезне државе муку муче с укидањем мера "останимо код куће" 
чиме би се омогућило онима најтеже економски погођенима да се врате на посао, истраживања 
показују да ће радници на слабо плаћеним пословима вероватније радити у блиском контакту с 
другима и стога се суочити с повећаним ризиком изложености новом корона вирусу од оних на 
добро плаћеним пословима. 
Ново нормално 

Када је пандемија затворила кампус Универзитета у Чикагу, економисти Јонатан И. Дингел и 
Брент Неиман морали су да се окрену подучавању студената на даљину. Заглављени у својим 
домовима и приморани да раде путем Зума, питали су се колико се других људи суочило с 
истим таквим наглим променама. 
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Знатижеља их је навела на сарадњу и довела до истраживања насловљеног као "Колико 
послова се може радити од куће?" 
Њихова анализа била је полазишна тачка двојици других економиста на томе универзитету, 
Симону Монгеyу и Александеру Веинбергу који су сарађивали с економисткињом њујоршког 
огранка америчке централне банке Фед Лауром Пилоссопх, како би истражили далекосежније 
економске утицаје пандемије и створили приказ типова радника који ће бити највише бити 
погођени. 
Подаци су углавном потврдили оно што се више-мање зна из прича: могућност рада од куће и 
последично ступањ изложености корона вирусу, зависи од типа посла, при чему се могу 
разликовати две врсте радника: канцеларијски, иначе боље плаћени, те теренски и 
производни, у правилу слабије плаћени, при чему су други изложени већем ризику од 
инфекције, али и губитка посла. 
Економисти Дингел и Неиман установили су да се 37 одсто послова у САД-у једноставно може 
обављати од куће. Ти су послови обично боље плаћени од оних који се не могу радити од куће и 
на њих отпада 46 одсто укупних плата у САД-у. То су већина канцеларијских послова, попут 
оних у финансијама, корпоративном управљању и професионалним и научним услугама. 
Преосталих 63 одсто послова не може се лако обављати од куће, попут оних у пољопривреди, 
грађевини, припреми хране, производњи и превозу. Ти су послови иначе слабије плаћени и 
запослени морају бити на конкретном месту и радити на малој удаљености од других. 
Иста пандемија, проблеми различити 

Обе студије су истакле поделу на две широке категорије послова: оних у потрошачким услугама 
и производњи насупрот оних у менаџменту и професионалним и технолошким услугама. 
Друга група обухвата послове од рачуновођа и архитеката до адвоката, запослених у осигурању 
и веб дивелопера. Та група ће далеко вероватније сачувати привилегију задржавања плате 
радећи од куће, а углавном се налази у великим градовима. 
Услуге и послови у производњи укључују оне у пољопривреди, рибарству и шумарству, личној 
нези и заштити. 
 
 

Мали: Мере да подстакну привреду и сачувају радна места 
Извор:Танјуг 
  
Држава је преузела на себе највећи терет кризе и помогла привреди, чиме је спречен најгори 
сценарио отпуштања радника, а у сарадњи са привредом разматраће се коначни ефекти мера и 
томе каква врста помоћи им је даље потребна, каже министар финансија Синиша Мали.  
Он је гостујући у емисји „Око“ на РТС рекао да ефекат мера да буде такав да подстакне раст 
привреде и сачува радна места. Истиче да је држава изашла са озбиљним и свеобухватним 
пакетом мера помоћи привреди и да је преузела највећи терет кризе.  
Истиче да се мере још примењују и да ће се у септембру видети право стање ствари.  
- Најреалније је да о ефектима говоримо у септембру јер је ово месец у коме још важи подршка 
и мере за ублажавање последице Ковида, а тада ћемо знати какви су приливи, како је реговала 
ЕУ на овај пакет помоћи, како нам иде са извозом, затим какав је здравствена ситуација... - 
рекао је Мали.  
Након тога, каже, разматраће се конкретније какав је пакет мера или подршке даље потребан 
привреди.  
- У овом тренутку досадашњи ефекат мера је такав да нема масовних отпуштања радника, што 
је сценарио и у многим јачим земљама од наше, нема затврања фабрика, продавнице су нам све 
време биле пуне - рекао је Мали.  
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Наводи и да нико не може да предвиди каква ће ситуација услед корона вируса бити наредних 
месеци и да се у сарадњи са Републичким заводом за статитсику и ПКС ради истразивање, 
односно анкета у предузећима о томе са каквим се изазовима суочавају, и како функционишу.  
- Оно што је веома важно је да постоји поверење између владе, државе и привреде. Слусамо се 
међусобно, и радимо заједно, тако је дефинисан први сет мера, а сада ћемо даље да видимо 
како можемо да подржимо привреду - рекао је Мали.  
Министар финансија каже да је ситуација озбиљна, али да се показало да можемо да се носимо 
са њом и боримо за свако радно место. 
Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж рекао је да је влада реаговала брзо 
и адекватно да сачува „кичму привреде“ и да је важно да није дошло до отпуштања радника. 
Чадеж каже да ће даље бити тешко као и свуда у свету, али да је урађено све што је могло да 
проблема у привреди буде што мање. 
Истице да се сада пажња усмерена на то да се види који сектори су највише погођени и коме је 
највише потребна помоћ.  
- Немамо више могућности да помажемо линеарно свим секторма. Сада радимо детаљну 
анализу где можемо највише да помогнемо и где је то најпотребније - рекао је Чадеж. 
В.д. генералног директора компаније „Металац“ Радмила Трифуновић каже да су се у тој 
компанији врло брзо прилагодили околностима и да је јасно да тешка времена тек иду будући 
да је криза глобална. 
Она каже да су мере подршке владе биле од велике помоћи том предузећу које је, како наводи, 
користило сва три вида помоћи а најважније им је била могућност одлагања пореза и 
доприноса. 
Истиче да је у оваквој ситуацији за њих бло најважније да сачувају здравље људи и одрже 
ликвидност. 
Председник Регионалне привредне коморе Ниш Александар Милићевић рекао је да су 
погођене све гране привреде, неке више- текстилна индустрија, хотелска индустрија, сектор 
путничког транспорта... 
Очекује се, каже, да кроз повластице или директна давања држава помогне да ти сектори 
преживе кризу. 
 

 

 

 
Обрт с платама: Држава исплаћује пуну плату медицинарима 
оболелим од короне 
Пише: Бета 
 
Свим здравственим радницима у Србији који оболе од КОВИДА-19, држава ће обезбедити 
исплату пуног износа зараде, а не само 60 одсто, као за обично боловање, пише вечерас сајт 
Лозничке новости, јер се у тамошњој болници у понедељак сазнало да ће плате оболелим 
медицинском особљу бити смањене. 
Сајт пише да је то епилог јучерашње вести о Општој болници у Лозници у којој је управа 
обавестила запослене да не може поштовати препоруку Владе Србије о исплати разике од 40 
одсто пуне плате оболелим здравственим радницима, јер нема сопствених средстава. 
О томе су у понедељак запослени у тој болници обавестили агенцију Бета. 

https://loznickenovosti.com/index.php/component/content/article/101-drustvo/15474-obrt-u-isplati-plata?Itemid=101
https://www.danas.rs/drustvo/zaposleni-u-loznickoj-bolnici-obavesteni-da-nece-dobiti-100-odsto-plate-ako-se-zaraze-koronom/
https://www.danas.rs/drustvo/zaposleni-u-loznickoj-bolnici-obavesteni-da-nece-dobiti-100-odsto-plate-ako-se-zaraze-koronom/
https://www.danas.rs/drustvo/zaposleni-u-loznickoj-bolnici-obavesteni-da-nece-dobiti-100-odsto-plate-ako-se-zaraze-koronom/
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Како су тада агенцији Бета рекли запослени, ситуација у Општој болници у Лозници је 
алармантна, а у читавом Мачванском округу се бележи највећи број нових случајева корона 
вируса. 
Иако није било предвиђено да лозничка болница уђе у КОВИД-систем, због прилива нових 
пацијената које више не може да прими КОВИД-болница у Шапцу, Грудно одељење болнице у 
Лозници чије реновирање још није завршено, претворено је у КОВИД-одељење, а болница у 
„црвену зону“. 
Помоћник директора Опште болнице, Зоран Ковачевић, рекао је за Лозничке новости да 
препоруку Владе о исплати пуних плата оболелом здравственом особљу могу спровести само 
веће болнице које имају сопствене приходе, поготово терцијарне установе у Београду. 
„Сада је РФЗО који је наш финансијер, вероватно под притиском изашао и понудио да 
практично плати све оно што претходно није, и на тај начин је решена дилема“, рекао је 
Ковачевић. 
Навео је да ће оболелом здравственом особљу бити исплаћено сто одсто зараде за првих месец 
дана боловања, а, уколико се боловање продужи и на други месец, „опет важи оних 60 одсто 
плате“. 
Горан Савић, председник Синдиката „Независност“ у лозничкој Општој болници, рекао је за 
Лозничке новости да су га из управе јутрос обавестили да ће сви запослени који су позитивни 
на КОВИД-19, добити целу плату. 
Савић је објаснио да „по тачки 101А допуне колективног уговора, које су у марту, када се 
појавила епидемија КОВИДА-19, потписали синдикати у здравству и представници 
Министарства здравља, сваки радник има право на стопостотну надокнаду ако се зарази овим 
вирусом“. 
„Ако нешто усвоји Влада, не знам зашто се то другачије тумачи у РФЗО, то је одлука, није 
препорука“ – рекао је Савић. 
Сајт Лозничке новости пита „зашто је Влада Србије уопште и донела препоруку да болнице 
исплате пуну плату запосленима који оболе од КОВИДА-19, када се унапред знало да то могу 
учинити само поједине установе?“. 
„Зар није било поштеније одмах на почетку одлучити да разлику од 35 одсто надокнади 
држава, па до оваквих незадовљстава медицинских радника не би долазило“, пише у тексту. 
 
 

Маџар: Можда ће и пензије морати да се дирају 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Држава више нема толико расположивих ресурса за снажну интервенцију јер се нерационално 
задужила за више од 600 милиона евра због исплате од 100 евра свим пунолетним грађанима, 
а у ову годину и иначе је ушла са увећаним јавним дугом због неумереног повећања зарада у 
јавном сектору од око десет одсто, оценио је Фискални савет анализирајући ефекте здравствене 
кризе на фискална и економска кретања у овој и наредној години. 
Наглашено је да ће у наредној години бити неопходна контрола раста пензија и зарада у јавном 
сектору где би и замрзавање било оправдано јер се очекује да ће дефицит државе износити 
рекордних седам одсто БДП-а, а требало би га свести на два одсто како би се спречио раст 
јавног дуга који ће и иначе на крају ове године премашити 60 процената БДП. Фискални савет 
је упозорио и да ће по свему судећи пад БДП износити три одсто, али уколико се криза са 
епидемијом продужи, може се очекивати и минус од пет процената, при чему би без посла 
могло да остане између 30.000 и 50.000 људи. 
– Не могу да се сетим да Фискални савет у некој крупнијој ствари није био у праву са својим 
констатацијама и дијагнозама, тако да и сада мислим да је то упозорење сасвим умесно. Ја бих 
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и мало заоштрио и рекао да ће нешто морати и са пензијама да се уради, иако сам и сам 
пензионер, јер ће велики број запослених остати или без плате или на минималцу. Предстоји 
нам један период у коме ће дохоци запослених значајно опасти у односу на пензије и са 
становишта друштва као целине, то није добар облик неравнотеже. У крајњем случају, треба 
поступити по препорукама Фискалног савета, али ипак нисам сигуран да ће то бити довољно и 
да неће морати да се иде и мало драстичније у контролу свих доходака укључујући и пензије. 
Све зависи од тога колико ће овај вирус беснети. Ако он настави своју активност и после јесени 
и задре у зиму, онда ће вероватно морати и нешто драстичније да се предузима него што то 
предлаже Фисклани савет – каже за Данас Љубомир Маџар, професор емеритус Алфа 
универзитета, и додаје да су препоруке Фискалног савета у овом тренутку сасвим умесне. 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић процењује да ће већ 
од јесени, када се изгуби ефекат исплаћених минималаца, економија Србије бити и у знатно 
горем стању него што то у овом тренутку наводи Фискални савет. 
– Синдикални повереници широм Србије јављају нам да их послодавци већ сада позивају како 
би им предочили колико је тешка ситуација, колико нема производње, извоз је отежан, нема 
пара и ти разговори су припрема за оно што нам долази од јесени када многе фирме више неће 
моћи да функционишу. Пре два дана био је један такав састанак у Ваљеву, у Крушику, где су 
синдикати бурно реаговали због предлога да дође до смањења регреса, топлог оброка и 
превоза, како би се спровеле мере штедње. Објашњено им је да постоје проблеми и са 
пословима који су уговорени и завршени, јер их наручилац не преузима због тога што је Србија 
међу епидемиолошки угроженијим земљама – каже Савић. 
Она додаје да не може да процени колико ће износити пад БДП-а, али да је сигурна како ће без 
посла остати далеко већи број него што је то Фискални савет означио. 
Верује да ћемо већ од септембра и октобра говорити о армији од пола милиона незапослених, 
при чему ће у те групе спадати осим оних који су били у сталном радном односу и друге 
категорије, попут радника на одређено, под уговором, на црно, радника ангажованих у сада 
угроженим гранама попут туризма, угоститељства или сезонских који сада нису могли да оду у 
неку од земаља Европске уније како би радом током летњих месеци обезбедили потпору 
кућном буџету. 
„Статистика то можда неће приказати – све те категорије, али ми ћемо на јесен имати армију 
социјално угрожених људи, без средстава за живот а то ће бити огроман притисак и на 
запошљавање и на социјалне фондове“, каже Ранка Савић. 
Здравство, а не Храм 
Фискални савет сматра да су појачана издвајања за изградњу инфраструктуре најбољи вид 
јавне потрошње за опоравак привреде а да је недопустиво да се буџетске резерве користе на 
донације попут доградње Храма светог Саве. Упозорио је и да је у последње три године држава 
у опремање војске и полиције издвојила три пута више него земље ЦИЕ па би део тих средстава 
требало преусмерити у комуналну инфраструктуру, заштиту животне средине, просвету и 
здравство. Подсећа се да држава десет година не успева да обнови клиничке центре иако су 
средства обезбеђења 2006. године. 
Пољопривреда вуче БДП 
Пад БДП-а у Србији ће бити мањи него у земљама Централне и Источне Европе због структуре 
привреде, а не бољих економских политика. „У Србији релативно велики део привреде 
производи егзистенцијална добра за којима није пала потражња, пре свега храну због чега је 
учешће пољопривреде у економији 7,5 одсто, а у земљама ЦИЕ, чланицама ЕУ око 3,3 одсто“, 
навео је Фискални савет и дадао да је у развијеним земљама западне Европе учешће 
пољопривреде у БДП око 1,5 одсто. 
Деветсто евра – лош сигнал 
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У анализи Фисклани савет упозорава да је недопустиво повећавати плате у државним 
предузећима међу којима је Електропривреда Србије која „годинама лоше послује, а где су 
плате 80 одсто изнад просека у приватном сектору“. Посебно се, наглашава Савет, не сме 
дозволити да се евентуално повећање цене струје искористи за раст зарада у ЕПС-у које су у 
просеку око 100.000 динара. Фискални савет је оценио да су „погрешни сигнали државних 
званичника који се све чешће шаљу у јавност да ће просечне плате 2025. године бити 900 евра 
и да такве тврдње нису биле кредибилне ни пре кризе“. 
 
 

Самостални синдикат смедеревске Железаре: Производња се не 
смањује, ради свих 5.000 радника 
Пише: Бета 
 
Производња челика у смеревској Железари није смањивана од краја 2019. године, а ради свих 
5.000 радника, рекао је данас представник Савеза самосталних синдиката Србије у тој фабрици 
Синиша Прелић. 
Он је рекао за Бету да се не планира гашење друге пећи и смањење производње челичних 
производа од 100.000 тона месечно, а максимална производња када раде обе пећи је око 
160.000 тона месечно. 
Кинеска компанија ХБИС која је власник Железаре у Смедереву угасила је почетком јула ове 
године, због увођења квота ЕУ на увоз челика и пандемије вируса ЦОВИД-19, пећ број један, а 
према незваничним информацијама планира се гашење и пећи број два. 
„Пећ број два ради без смањења производње, а пећ број један је упаљена јер се очекивало 
повећање наруџбина, а пошто их нема угашена је и биће припремљена да се упали чим буде 
требало“, рекао је Прелић. 
Додао је да радници раде у три смене и да у фабрици има посла без обзира што једна пећ не 
ради. 
Истакао је да је ХБИС почетком априла у радни однос примио 140 радника који су били 
ангажовани преко агенције за запошљавање и да планира да прими још око 40. 
Прелић је рекао да железница у Србији има посла захваљујући Железари, а да 
Електропривреда Србије (ЕПС) остварује значајне приходе јер испоручује струју тој фабрици. 
„Од када је ХБИС дошао у Железару у индустријску зону у Смедереву је дошло неколико фирми 
из иностранства, а међу њима једна из Јапана, Индије, Белгије, а спрема се да дође једна 
компанија и из Немачке и оне ће запошљавати, заједно са другим компанијама око 3.500 
радника“, рекао је Прелић. 
Додао је да је у Смедереву пре 2.000. године радило 17.000 радника и да су, осим оних у 
Железари, остали без посла. 
ЕУ је у фебруару 2019. године увела глобалну квоту за увоз челика из других земаља на укупно, 
максимално 3,3 милиона тона до јуна те године, а касније је квота коригована за пет одсто. 
Смедеревска Железара приватизована је 2016. године и за кратко време достигла је 
максималну годишњу пизводњу од 2,2 милиона тона и сада је највећи извозник робе из Србије. 
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Савић: Животни стандард грађана ће се срозати, држава да се понаша 
одговорно 
Аутор:Миона Живић 

 

Ако се криза због коронавируса буде наставила, многи ће у Србији остати без посла, поготово 
они који раде у фабрикама аутомобилске индустрије, каже професор на Економском факултету 
Љубодраг Савић. Додаје и да ће се животни стандард грађана - срозати. Он је у Дану уживо 
оценио и да ће пад БДП-а од 3 посто бити реалност, а ако се криза настави, он би могао да буде 
и већи. 
Шта нам актуелни економски показатељи говоре о будућим привредним кретањима, шта да 
очекујемо од јесени, која ће, према бројним проценама, показати праве економске ефекте 
пандемије? Ових дана чујемо коментаре на вест да у првом кварталу имамо раст БДП-а од 5 
одсто, највећи у региону, а да ли ће нам то помоћи да лакше поднесемо удар кризе која је 
неизбежна? 
"Свакако да хоће али то је само први квартал, година има још три квартала. Други квартал, 
када је било на снази ванредно стање, нам не доноси ништа добро. С обзиром да тада привреда 
није функционисала, можемо очекивати лоше резултате. Када се све упросечи, мислим да је 
прогноза Фискалног савета о расту од -3 посто реалност. А ако се нешто не промени на боље, 
ако не савладамо корону ускоро, тај пад може бити и већи", оценио је Савић. 
На питање шта то значи за просечног грађанина у Србији, професор Савић каже да ће многи 
остати без посла. 
"Значајан број људи остаће без псола. То ће се најпре десити у фабрикама страних компанија, 
где се, да тако кажем, мотају каблови. Те фабрике су у претходним годинама биле генератор 
раста, али ће сада вероватно многи остати без плата", казао је Савић. 
Према његовим речима, животни стандард грађана ће се - срозати. 
"Нико више не очекује да ће до краја године доћи до неког опоравка, залихе су се истопиле, те 
нас чека тешка економска јесен, где ће већина људи живети знатно лошије него претходних 
месеци", казао је. 
Претходних дана објављено је да ће гаси једна пећ у смедеревској Железари, као и да радници 
Фијата поново иду на одмор. 
"Што се тиче Фијата, то није ништа ново, они већ годину, две, можда и више, више не раде него 
што раде. Они су на трећини производње из најбољих година и они неће нешто специјалнио 
допринети паду БДП-а. Већи проблем је са том пећи у Смедереву. То само говори да је криза у 
Србији и свету мимо очекивања, а тој криви се не види крај", нагласио је гост Н1. 
Предстоји нам време у којем ће, каже, и друге фабрике из ланца снабдевања имати проблема, и 
да ће и њихова производња ићи ка доле. 
"Мало ће бити боље оне које су ослоњене на домаћу производњу, пре свега прехране, и то је 
најжилавији део наше привреде, али све друге ће бити у проблему. Ја сам благи песимуста, 
мислим да ће ствари бити горе него до сада", оценио је професор Савић. 
У Србији су у мају нето директне стране инвестиције износиле 201 милион евра, што је за око 
26 одсто мање него у истом месецу прошле године. И биће још мање, каже Савић. 

http://rs.n1info.com/journalist254/Miona-Zivic
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"На то упозоравају многи, страни инвеститори су непоуздани партнери, када крене коло 
низбрдо, онда они по правилу се повлаче из бизниса где год могу, гледају да сузе производњу, 
да имају што мању штету. Они су добродошли кад су лепа времена, али када кола крену 
низбрдо, они су први који беже", рекао је. 
Према подацима Економског института, то држава надокнађује капиталним инвестицијама - 
издацима из буџета, које треба да надокнаде мањи прилив страних инвестиција. На питање да 
ли можемо да одржимо баланс на тај начин, Савић каже да је то нереално очекивати. 
"Стране инвестиције су биле између две и три милијарде. Очекивати да је могуће да се то 
надокнади из буџета Србије без новог задуживања, то је нереално. Ми смо значајан новац 
потрошили у претходном пакету мера помоћи и није могуће очекивати да држава усмери 
средства у капиталне пројекте", рекао је Савић. 
Каже - треба радити на томе да се не троши више него што је потребно. 
"Треба гледати да фискални дефивит у следећој години сведемо на 2,5 посто. Ако не буде 
трошења као у првом пакету помоћи, тај нови би могао да се одржи", сматра Савић. 
Држава би могла, додаје, евентуално да подржи неке који су најугроженији, али треба оставити 
да се привреда сама сналази и да - чекамо следећу годину. 
Пакет помоћи земља ЕУ делимично добра вест и за нас 

Лидери Европске уније постигли су договор о огромном пакету помоћи за привредни опоравак 
од последица пандемије коронавируса. Заједница од 27 чланица ће понудити 750 милијарди 
евра у позајмицама и бесповратним средствима за привредни опоравак од последица 
пандемије. 
О томе да ли ће овај пакет помоћи привредама ЕУ охрабрујући и за нас, Савић каже:"Начелно 
да, али морамо да разумемо да је то пакет за опоравак привреде ЕУ. Нама је ЕУ највећи 
спољно-трговински партнер, а две трећине иде у Италију и Немачку. То су земље које сада 
имају велике проблеме. И свака мера ће тиме помоћи, али ако погледамо структуру помоћи, 
највећи део иде у неразвијене земље ЕУ, у којима Србија нема велики извоз". 
Савић каже и да не треба бити оптимиста и мислити да ће се све "решити преко ноћи". 
"Морамо да се понашамо одговорно, да се не повећавају плате у јавном сектору, економији дати 
шансу да преживи. Ако се стање буде погоршавало, мислим да нећемо избећи сценарио да се 
буде размишљало о томе да се смање плате у јавном сектору", закључио је Савић. 
 
 

За раднике "Фијата" нема посла целог лета, имају плаћено одсуство 
Извор:Политика 
 
Радници компаније "Фијат Крајслер аутомобили Србија" од јуче су на плаћеном одсуству на 
које ће се надовезати колективни годишњи одмор, тако да се у фабричке хале неће враћати до 
почетка септембра.  
Како пише "Политика", да ли ће се радници одмарати и после тога, још месец дана, будући да 
менаџмент има сагласност владе за плаћено одсуство до краја септембра, зависи искључиво од 
тржишта аутомобилске индустрије којој не цветају руже.  
Заменик председника Самосталног синдиката Небојша Мандарић објаснио је за "Политику" 
објаснио да ће запослени до 31. јула бити на плаћеном одсуству, током којег ће примати 65 
одсто зараде. Потом од 3. до 21. августа следи традиционални италијански годишњи одмор 
"ферагосто", који сви радници италијанских предузећа користе у прве три недеље августа. И 
најзад, последње седмице августа радници неће одлазити на посао, а примаће 65 одсто зараде. 
Разлог за прекид производње је усклађивање са потребама тржишта, јер фабрика ради по 
поруџбини. Радници су због епидемије ковида-19 већ били на плаћеном одсуству од 16. марта 
до 7. јула, јер је тржиште аутомобила стало широм Европе.  

http://www.politika.rs/
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Секретар Самосталног синдиката Србије Зоран Михајловић, који је водио синдикат 
крагујевачке фабрике аутомобила, каже да је "Фијат" радио са смањеним капацитетом током 
целе ове године, делом због вируса корона, који је жестоко погодио тржиште аутомобиле, а 
делом и зато што "Фијат одавно нема тржиште за модел 500-Л.  
Статистика у Србији показује да је у мају производња моторних возила имала највећи 
међугодишњи пад од свих области прерађивачке индустрије, и то 70 одсто. Ово је чак и 
напредак у односу на међугодишњи пад од 85 одсто у априлу.  
Овогодишња производња у "Фијату" ће цасвим сигурно бити најмања још од 2012. године, када 
је обновљена производња у крагујевачким халама. Према неким проценама, у крагујевачком 
"Фијату" је произведено између 15.000 и 20.000 аутомобила модела 500-Л од почетка године, 
што је скоро шест пута мање него 2013, кад је с монтажних производних трака "сишло" 
рекордних 117.000 возила. 
 

 


