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Договор ЕУ предуслов и за наш опоравак 
Аутор:Јована Рабреновић 

 

Повећана претприступна помоћ из ИПА фондова, а много важније је што ће њихове компаније 

које овде раде добити простор за дисање па неће зауставити инвестиције 

Немају само чланице Европске уније разлога за задовољство што је постигнут договор о 
вишегодишњем заједничком буџету и фонду за опоравак, већ и Србија и остале земље чије 
економије зависе од њихових и које добијају претприступну помоћ из ИПА фондова. 
Укупан износ пакета за опоравак је 1.824 милијарде евра, од чега се 1.074 милијарде налазе у 
оквиру заједничког буџета за период од 2021. до 2027. године. Фонд за опоравак ЕУ износи 750 
милијарди евра, а чине га 390 милијарди бесповратне помоћи и 360 милијарди зајмова. 
У оквиру фонда за суседство и свет налази се и инструмент претприступне помоћи за Србију и 
друге земље у процесу евроинтеграција за који је у наредних седам година намењено 12,5 
милијарди евра. У претходном буџетском периоду за ИПА фондове је било издвојено 11,7 
милијарди евра. 
Бранко Урошевић, професор на Економском факултету у Београду, каже да је за ЕУ, цео свет, 
па и за нас, одлична вест што је споразум постигнут. На опаску да према приступним земљама 
нису били баш широке руке с обзиром на то колики су износ пакета помоћи себи наменили, 
овај економиста каже да је добро и то што нам помоћ није умањена. Поготово зато што су свађе 
око пара биле велике. 
„За нас је корист пре свега то што се ЕУ није распала, а она је наш најважнији 
спољнотрговински партнер, што би изазвало код нас огромне поремећаје. Њихов договор је за 
нас добар зато што ће њихове компаније које овде послују добити простор за дисање па неће 
зауставити инвестиције. Због помоћи извеснији је и ранији опоравак. За нас је битан опоравак 
Италије, која је наш први спољнотрговински партнер, а њен најразвијенији део, Ломбардија, 
највише је страдао”, каже Урошевић. 
Сад када је извесно да ће за нас бити финансијске помоћи из ЕУ намеће се питање како је 
потрошити, то јест коме је дати. Он сматра да би био погрешан конзервативни приступ, 
односно помагање онима који не могу да опстану. То исто важи и за садашње недоумице код 
нас у смислу коме помоћи у евентуалном другом пакету помоћи привреди. Увелико се прича да 
паре треба снајперски прецизно усмерити. 
„Не треба помагати индустрије које не могу да преживе, већ треба видети шта се може учинити 
с њиховим запосленима. То није лак задатак и не завидим никоме ко води економску 
политику. Велике су непознанице и велика одговорност”, каже Урошевић. 
Што се тиче помоћи из претприступних фондова, није битан само износ, већ и ефикасно 
трошење, додаје он. Важно је да повећамо капацитете администрације, као и владавину права 
како би их искористили. У том смислу најважнија су искуства Пољске, Мађарске, Естоније, које 
су у том смислу највише напредовале. 
„Ми не можемо лако да утичемо на стратешка питања, као што су решење проблема Косова и 
хармонизације са спољном политиком ЕУ, што подразумева други курс према Русији. Али 
можемо да урадимо све што је до нас на привлачењу инвеститора”, каже овај економиста. 
Његов колега такође с Економског факултета у Београду Љубодраг Савић каже да је добро и за 
нас и за њих што је постигнут договор око пакета помоћи, јер су Немачка и Италија наши 
главни спољнотрговински партнери и важно је да се они што пре опораве. У те две земље иде 
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две трећине свог нашег извоза у земље ЕУ. Указује да је крајње неизвесно када ће се економија 
опоравити, и то упркос договору о парама. 
„Актуелни пакет помоћи привреди ЕУ је много скромнији од оног након избијања прошле 
светске кризе 2008. године. Сада је предвиђено 1.800 милијарди евра, а онда је одмах на 
почетку ЕУ одлучила да помогне са 2.300 милијарди евра. Процењује се да је укупна помоћ у 
наредним годинама износила око 5.000 милијарди евра”, каже Савић. 
Он не очекује да ће пакет помоћи да „испегла” привредни пад, јер је опоравак евро зоне, па и 
последично наш, врло неизвестан. Оцењује да је ова криза већа од претходне и опаснија, јер 
здравствени ризици повећавају неизвесност. 
„Немачка је у 2008. години имала привредни пад од 4,5 одсто, а за 2021. годину предвиђа им се 
пад од десет одсто. Сличне су прогнозе међународних финансијских институција и за друге 
најразвијеније земље ЕУ. Све то говори о размерама кризе”, истиче Савић. 
 

 

 
 

Радници ауто-индустрије у Србији враћају се на посао 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Пандемија коронавируса, без сумње, има негативни утицај на привреду савих земља света јер 

су у  многим делатностима производња и рад практично стали. 

Није, наравно, тако у свим привредним гранама, али је несумњиво да је ауто-инудстрија међу 
онима у којима је забележен значајн пад производње. И то она на глобалном новоу па, 
наравно, и у Србији где се ауто-индустрија последњих година значајно развила и постала веома 
важан део наше привреде. По речима Александара Тодића из Гранског синдиката индустрије, 
енергије и рударства УГС „Независност”, у ауто-индустрији је запослено много радника, а само 
у Војводини у овој привредној грани ради близу 30.000 радника. 
- У ауто-индустрији у Србији ради више од 70.000 људи, а уз оне који се везују уз њу, бројка се 
креће и око 80.000- каже Тодић. - Пандемија коронавируса веома је погодила ову привредну 
грану у нашој земљи јер је производња везана за крајње купце, велике брендове: Мерцедес, 
Рено, Ситроен, БМВ, Шкода, Тојота... Радило се још у марту, а након тога производња је била у 
паду, баш као и у Европи. Сада је стање боље и побољшава се из дана у дан. 
По његовим речима, мало шта у овом сектору привреде у Србији зависи од оних који у њему 
раде, односно домаћи произвођачи везани су за производњу у том сектору у Европи. Он истиче 
да у ауто-индустрији у Србији није било већег отпуштања, чему су сигурно допринеле и мере 
Владе Србије, али и да многе компаније из овог сектора нису узеле помоћ држеве. 
- Да ли ће бити неке додатне подршке државе привреди видеће се. У многим фабрикама ради 
се уобиачјено, али и има и оних у којима су радници на колективним или редовним годишњим 
одморима, па се производи с мањим капацитетима. Тако је у суботичкој “Норми”, у “Магни” из 
Оџака, “Модини” и  “Купер стадарду” у Сремској Митровици, “Бошу” у Пећинцима... У “Лиру” у 
Новом Саду, где ради око 2.000 радника, очекује се да би производња требало да почне 
почетком августа. Иако већих отпуштања није било, било их је -  а без посла су остали углавном 
они који су радили на одређено време . Тако у  фабрици “Дрекслмајер” сада ради око 4.000 
радника, што је значајно мање него у марту када их је било око 6.700, а и у “Хачинсону” у Руми 
смањен је број запослених  - с 1.100 на око 800 - указује наш саговорник. 
Потребни нови радници 
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- Компанија “Леони” појединачно је највећи послодавац у Србији јер у фабрикама у Прокупљу, 
Нишу, Краљеву и Маошишту запошљава око 9.500 радника - каже Александар Тодић. - У 
наредном периоду се очекује да ће у овој компанији бити већи број  запоселних - око 15.000. Да 
су радници потребни потврђује и то што “Аптив” у Лесковцу, где ради око 2.500 запоселних, 
прима нове раднике. 
Он наглашава и да су од почетка пандемије коронавируса, додатна недаћа били и проблеми 
везани за транспорт робе јер су границе биле затворене или се трансшпоерт одвијао много 
спорије него раније. 
- Велике компаније немају своје магацине, уговара се тачно време испоруке и тада се мора и 
испоручити и то је и даље велики проблем. Како ће сада тећи транспорт не само из Србије, већ 
и Бугарске и Северне Македоније, тешко је предвидети - каже Тодић. 
Он истиче да су земље ЕУ током пандемије коронавируса значајно помогле своју ауто-
инудстрију, те да је у разговору с колегама из синдикалне организације Индустријал Европа 
указано да је пандемија показала недостатке које треба мењати.   
- Указано је на мањкавости логистике, те да је неопходно да крајњи купац има довољно 
резервних делова како би производња текла. Овај проблем посебно је видљив код производа с 
Далеког истока и Кине и добар део европских компанија, које тамо имају производњу, 
размишљају да отворе погоне на ободу ЕУ - у источној Европи и северној Африци  - каже 
Тодић.  
 

 

 

 

СВАКОМ РАДНИКУ ПО 18.000 ДИНАРА Водич кроз нове мере: Ко има 
право на део минималца, а ко на стопирање рата на КРЕДИТЕ 
Аутор:С. Б. 
 
Нова помоћ државе у виду исплате 60 одсто минималца, практично би значила следеће - 
држава би сваком раднику запосленом код предузетника, као и у микро, малом и средњом 
предузећу, дала по 18.000 динара, колико и износи 60 одсто минималне месечне зараде. 
Држава би притом зараде у приватном сектору делимично покривала у јулу и у августу, најавио 
је синоћ председник Александар Вучић, говорећи о новом, другом пакету државне подршке. 
"Хоћемо додатно финансијски да помогнемо. Од фризера, обућара, до људи који имају своје 
приватне компаније за производњу намештаја. То је најшира и фантастична мера", поручио је 
Вучић.  
Држава је, подсетимо, претходно привреду подржала са три месечна минималца. Први је на 
рачуне компанија уплатила почетком маја, други 4. јуна, а трећи 7.јула. Велика предузећа 
добила су три пута по 15.000 динара за сваког радника, а сви остали по 30.000, односно по цео 
минималац.  
Право на овај вид помоћи имала су предузећа за све пријављене раднике, односно за запослене 
који су имали уговор о раду, уговор на одређено или на неодређено време. Притом су се на исти 
начин третирали запослени са пуним радним временом, односно непуним радним временом. 
Стиже и нови мораторијум на кредите?  
Председник Вучић синоћ је поменуо и могућност новог стопирања месечних рата за грађане и 
привреду по свим кредитима и лизинг уговорима. 

https://sport.blic.rs/autori/s-b
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Они који су користили ову могућност, а која је била саставни део првог пакета мера, знају и ста 
то значи. Практично, била би реч о замрзавању рата и наставку отплате истих након истека 
мораторијума.  
Како је Вучић најавио, преговори са НБС су у току, а иде се на то да се омогући мораторијум на, 
како је рекао, бар још два месеца. У првом пакету подршке трајао је три месеца. 
Вучић је најавио и одлагање плаћања пореза и доприноса један месец.  
"Покушаћемо и још један месец, али не могу да обећам. То је важно за угоститеље и туристичке 
агенције", оценио је председник.  
 

 

 

 
Чадеж: Одлука о финансирању 60 одсто минималца међу најважнијим 
за очување привреде 
Пише:ФоНет 
 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж изјавио је данас да су нове економске 
мере о финансирању 60 одсто минималца у малим и средњим предузећима међу најважнијим 
одлукама за очување привреде Србије. 
„Ова мера ће да сачува производну индустрију“, рекао је Чадеж за Радио-телевизију Србије и 
додао да се сада нарушио ланац добављача. 
Он је додао да се наредне мере очекују у туризму и путничком саобраћају. 
 
 

Синдикат „Независност“: Јура спречава раднике да се синдикално 
организују 
Пише:Бета 
 
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независност“ данас је указао да се у 
јужнокорејској Јура (Yура) корпорацији крше права запослених и да послодавац кажњава 
раднике који приступе том синдикату. 
Најављено је да ће синдикат тражити од Инспектората за рад и Повереника за равноправност 
да по хитном поступку обаве контролу рада Савета радника у Јури и да „пониште све акте 
дискриминације који се спроводе према радницима који су се слободном вољом одлучили да 
приступе у синдикат“. 
По тумачењу синдиката „Независност“, пословодство Јуре је, да би спречило раднике да се 
синдикално организују и да синдикалне активности обављају преко својих синдикалних 
централа, организовала Савет радника. 
„Овај Савет послодавац финансира и држи под својом контролом, покушавајући тако да 
неутралише сваки покушај борбеног синдикалног деловања“, поручили су из „Независности“. 
Јура у Србији има три погона, у Рачи, Нишу и Лесковцу, где производи каблове за ауто-
индустрију. 
„Део запослених у фабрици у Рачи су слободном вољом приступили у чланство Гранског 
синдиката индустрије, енергије и рударства ‘Независност’, што је Савету радника послужило да 
одбије захтев за солидарну помоћ радници Јура корпорације, члану Синдиката којој је изгорео 
кров на кући“, наводи се у саопштењу „Независности“. 
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Додаје се да је Савет радника Јуре такодје је донео одлуку да радници који су чланови неке 
синдикалне организације и не подржавају рад Савета, губе право на чланство у њему, а тиме и 
на погодности које добијају његови чланови. 
Синдикат Независност позвао је све запослене у фабрикама Јуре у Србији да „не наседају 
преварама и манипулацијама пословодства, јер је у систему тржишне економије и 
експлоататорског капитализма, једино синдикат властан да са послодавцима преговара о 
правима радника, да закључује колективне уговоре, да организује све видове синдикалне борбе 
укључујући и штрајк“. 
Тај синдикат је најавио да ће од светских и европских синдикалних федерација ИндустриАЛЛ 
Глобал Унион и ИндустриАЛЛ Еуропе, затражити да компанију Јура ставе на листу 
непожељних послодаваца . 
 
 

Унија послодаваца Србије: Најугроженијим компанијама потребан 
нови пакет државне помоћи 
Пише:Бета 
 
Држава би требало да поново помогне најугроженијим компанијама чији су промет или 
производња смањени више од 50 одсто, рекао је данас почасни председник Уније послодаваца 
Србије Небојша Атанацковић. 
Он је за Бету рекао да су то најчешће фирме из области туризма, хотелијерства, саобраћаја или 
неке друге привредне гране. 
„Помоћ је неопходна јер се пандемија није угасила у мају како се рачунало, па су многе фирме 
остале без икаквих прихода“, рекао је Атанацковић. 
Додао је да би било корисно да држава „што пре реагује брзим мерама, сличним онима које је 
садржао први пакет државне помоћи привреди“, а који се састојао у три минималне зараде за 
запослене, одлагању пореза и кредитима за ликвидност. 
Он је рекао да најугроженијим предузећима, зависно од могућности задуживања државе, треба 
обезбедити помоћ давањем нето минималних зарада за запослене, а плаћање пореза одложити 
са могућношћу отписа, ако је фирма у тешкој ситуацији. 
Атанацковић је рекао да би за опоравак привреде од пандемије требало размотрити и 
дугорочне мере помоћи као што су стимулације за поједине секторе. 
„Пре неколико година куповина машина новцем из профита рачунала се као трошак и није се 
опорезовала, па то поново треба увести за поједине секторе као што су ИТ индустрија и 
пољопривреда“, рекао је Атанацковић. 
Оценио је да је нелогично у економској кризи примењивати уредбу о плаћању парафискалне 
накнаде за штетан утицај фирми на животну средину који годишње за велике загађиваче 
износи и до два милиона динара. 
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Шошкић: Потребна је правилнија расподела плата у јавном сектору 
Аутор:Н1 Београд  

 

Професор Економског факултета и бивши гувернер НБС Дејан Шошкић изјавио је у Дану 
уживо да наша земља мора да уради темељно реструктурирање плата у јавном сектору и да 
исправи дисбалансе који се јављају код тих плата. "Треба да будемо свесни да су те плате више 
него у приватном сектору, што само по себи није логично", истакао је он. 
"Ситуација је таква да није лако прогнозирати какве ће последице бити у наредном периоду. 
Криза зависи од тога када ће се понашање вратити у нормалу, односно када ће се вратити 
нормално функционисање људи, привредних субјеката и банака. Оно што видимо сада је да 
прогнозе које се тичу наше земље говоре да ће сигурно бити пада економске активности. За 
сада се говори о скромном паду, БДП би могао опасти до три одсто или нешто више", наводи 
Шошкић. 
Оцењује да је кључна ствар "када ће свет изаћи из овог проблема", као и да све државе морају 
да обрате пажњу на трошкове. 
"У оваквим условима, инвестиције су мање, тако да држава мора да остави простора да улаже у 
инфраструктуру и друге јавне инвестиције које утичу на БДП", каже Шошкић. 
Говорећи о последицама пандемије, сматра да прве процене о трајању нису биле тачне, као и да 
ће трајати дуже од три или четири месеца. 
"Извесно је да ће бити пада економске активности, затварања компанија и губитака радних 
места. Држава нема ону ситуацију коју је имала претходних пар месеци по питању буџетске 
позиције. Потрошили смо средства. Следећи пакет помоћи мораће да буде знатно скромнији и 
фокусиранији", напомиње Шошкић и појашњава да би средства требало да се преусмере онима 
којима су "нужна и неопходна". 
Сматра да држава нема простора за задуживање, и подсећа да ће нама дуг према БДП-у бити 
најмање 60 одсто ове године, а може да се деси да иде и до 65 одсто. 
"Има ствари које су биле урађене, а које се испоставило да су врло лош избор. Једно је 
претерани раст плата у јавном сектору, а друго, није било оправдано давање 100 евра сваком 
грађанину. Оно што треба да урадимо у наредном периоду је да се потрудимо да задуживања 
буде само до мере до које требамо нормално да функционишемо, али да буде јасно да за овакве 
програме као што смо имали у априлу, простора више нема", упозорио је он.  
Према његовим речима, Србија би морала да искористи овај тренутак за реалну анализу свих 
расхода у јавном сектору, и одређених диспропорција које постоје у платама у јавном сектору. 
"Треба да будемо свесни да су те плате више него у приватном сектору, што само по себи није 
логично", наглашава Шошкић, и подсећа да је темељно реструктуирање плата најављено пре 
неколико година, али да није урађено. 
Оцењује да није реално да се очекује раст плата у јавном сктору, док би пензије могле да буду 
повећане само делимично. 
"Нису само лекари запостављени у јавном сектору. Имате и образовање, и науку и 
истраживање", наглашава Шошкић и напомиње да се у овој ситуацији види колико су лекари 
важни. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Вучић: Два месеца 60 одсто минималца за све раднике малих и 
средњих предузећа 
Аутор:ФоНет  

 

Држава ће за наредна два месеца дати по 60 одсто од минималаца за све раднике у малим и 
средњим предузећима и код предузетника, а за најмање још један месец одложићемо плаћање 
пореза и доприноса, најавио је председник Србије Александар Вучић. 
Он је у Другом дневнику РТС најавио и пројекат "Моја прва плата" у којем ће држава девет 
месеци са по 20.000 динара послодавцу финансирати плату једног новозапосленог 
средњошколца, а са 24.000 динара плату сваког новозапосленог са дипломом више школе или 
факултета. 
Дали смо до сада 1,36 милијарди за 12.000 предузећа у Србији под најповољнијим условима, 
рекао је Вучић и, набрајајући досадашња улагања из пакета економских мера, оценио да Србији 
у економији у условима пандемије "иде мање лоше" него другим земљама. 
"Морамо водити рачуна о стопи јавног дуга, она је сад 57,2 одсто брутонационалног дохотка, а 
гледаћемо да не пређе 60 -61 одсто БДП", рекао је Вучић, наводећи да је у многим европским 
земљама је стопа јавног дуга скочила изнад 120 или 150, у Грчкој чак више 200 одсто. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-

