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Српска домаћица заради месечно 546 евра 
Аутор:Катарина Ђорђевић 

 

Истраживање о неплаћеним пословима показује да жене, било да су запослене или не, највећи 

део свог слободног времена проводе у кухињи, док се мушкарци кувањем баве десет минута 

дневно 

Жене у Србији свакога дана четири и по сата дневно проведу у обављању кућних послова и 
бризи о домаћинству и члановима породице – без обзира на то да ли су запослене или не, а 
када би биле плаћене за те послове месечно би зарађивале чак 546 евра, односно просечну 
српску плату. Ово су резултати прве студије о економској вредности неплаћених послова, коју 
су заједно спровели Координационо тело за родну равноправност Владе Србије у сарадњи са 
Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (УН 
Wомен) и уз финансијску подршку британске амбасаде у нашој земљи. 
Како истиче Милана Рикановић, директорка агенције Агенције УН Wомен у Србији, плата 
српске домаћице израчуната је уз помоћ Анкете о коришћењу радног времена, коју је урадио 
Републички завод за статистику. Ова анкета урађена је по методологији Међународне 
организације рада – тако што су породице које су изабране као репрезентативни узорак годину 
дана водиле дневник својих активности, на основу чега се установило колико времена жене и 
мушкарци проводе у бављењу неплаћеним пословима. Потом су ти подаци укрштени са 
подацима из Анкете о радној снази и просечним вредностима рада по делатностима занимања, 
односно тржишним вредностима занимања као што су кување, прање, пеглање, чување деце... 
– Истраживање о коришћењу радног времена које је спровео Републички завод за статистику, 
показало је да жене у Србији, без обзира на то да ли су запослене или не, највећи део свог 
слободног времена проводе у кувању, печењу и припремању оброка – готово сат и по времена, 
док се мушкарци кухињом баве десет минута дневно. Када изађу из кухиње, жене се баве 
чишћењем и спремањем куће, односно стана и дворишта, док мушкарци на овим пословима 
проведу само 15 минута. За прање веша и пеглање жене потроше сат и по времена, док се 
мушкарци рубљем баве цео један минут. Жене у просеку проведу и двоструко више времена од 
мушкараца бавећи се сопственом децом – 38 наспрам 17 минута. Полови су достигли 
„равноправност” само када је у питању куповина, у којој дневно проведу по 20 минута. А једина 
активност којом се мушкарци баве више од жена јесте поправка и реновирање куће, 
баштованство и брига о кућним љубимцима – 45 минута дневно. Жене се овим пословима баве 
свега 14 минута на дневном нивоу – објашњава наша саговорница, додајући да се жене 
двоструко више баве и бригом о старијим члановима породице. 
Милана Рикановић наводи да се сабирањем сати које жена свакога дана проводи у неплаћеним 
пословима долази до закључка да жена од 12 месеци у години, скоро цео један месец проведе 
само у кувању, прању, пеглању, чишћењу и бризи о другим члановима породице. Фасцинантан 
је и податак да неплаћени рад представља чак 21,5 одсто вредности националног бруто 
друштвеног производа – ако се има на уму да у осталим земљама он чини између седам и девет 
процената вредности БДП-а, што значи да у већини развијених земаља послове у домаћинству 
обављају специјализовани сервиси. Када би држава више уложила у услуге у заједници, због 
чијег недостатка управо и долази до оволике количине неплаћеног рада, то би имало огроман 
ефекат на растерећење породице, констатује наша саговорница. 
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– Чињеница је да велики број жена обавља кућне послове, јер много породица не може да 
издвоји новац за кућну помоћницу. Сигурно је да културолошки и патријархални разлози 
кумују неравноправној подели послова у домаћинству, као и да постоји одређени број жена које 
кажу „Ја желим да сама кувам, перем и пеглам за своју породицу”. Али нико не сме да спори да 
њен рад има вредност и та вредност мора да се препозна – закључује Милана Рикановић. 
Коментаришући резултате студије председница Координационог тела за родну равноправност 
Зорана Михајловић истиче да чак 96 одсто жена које раде скраћено радно време као основни 
разлог наводи бригу о деци и другим члановима породице, док се само четири одсто 
мушкараца одлучило на парт-тајм посао због обавеза у домаћинству. Пандемија короне је, 
према њеном мишљењу, показала да жене огроман терет преузимају на себе, јер чине већину 
запослених у здравственом и социјалном сектору, као и у трговини. Због свега тога, теже им је 
да ускладе породичне и приватне обавезе. 
Покушавајући да израчуна колико кошта неплаћени рад његове супруге која је „само” мајка и 
домаћица Американац Стивен Нелмс је на свом блогу навео колико се наплаћају послови које 
обавља његова супруга и дошао до фасцинантне суме од 73.960 долара годишње. У тај салдо 
ушао је трошак за дадиљу коју ова породица плаћа 705 долара недељно, односно 36.660 долара 
годишње, услуге чишћења куће које агенција наплаћује 5.200 долара годишње, услуге кувања 
за које куварице траже 240 долара недељно, односно 12.480 долара годишње, курирска служба 
која један одлазак у куповину наплаћује 65 долара, што чини 13.520 долара годишње, прање 
веша које би коштало 1.300 долара на годишњем нивоу и организација породичних прослава, 
која кошта 75 долара по сату, односно 900 долара годишње. 
 
 

Веће зараде, бонуси и стимулације за запослене у Горењу 
 
Споразум који су потписали представници Самосталног синдиката металаца Србије (ССМС), 
Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) и менаџмент Горења предвиђа 
повећање зарада у ваљевској фабрици, доношење нове систематизације и увођење бонуса на 
основу постигнутих уштеда, саопштено је данас из те компаније. 
Директор фабрике Горење у Ваљеву Дејан Милутиновић каже да охрабрује повећање тражње за 
расхладним уређајима које производе за целу Европу. 
„Нарочито је значајна потражња из земаља ЕУ и Русије за најновијом генерацијом фрижидера, 
коју смо почели да производимо у марту. Сада нам је више него икада у фокусу ефикасност 
пословања, коју настојимо да унапредимо применом нове технологије и метода у раду којима 
доприносимо већој продуктивности и капацитету производње те тако и већој продаји, али и 
смањивању трошкова. То је једини начин да се осигура дугорочна одрживост пословања током 
очекиване глобалне рецесије, што је у интересу и компаније и наших запослених”, истакао је 
Милутиновић. 
Он наводи и да је за добар рад фабрике осим посвећених запослених важан и конструктиван 
дијалог са представницима репрезентативних синдиката. 
Захваљујући већој продуктивности и унапређењу процеса производње, биће изводљиво и 
остварење уштеда у трошковима производње по стандардној јединици производа у односу на 
исти период прошле године, за шта ће свим запосленима бити исплаћивани додатни месечни 
бонуси, наводи. 
Запосленима ће такође бити исплаћивана стимулација за рад током месеци у којима се бележе 
повишене температуре у погонима, јулу и августу. 
Председник синдиката ССМС, Слободан Станојловић изјавио је да увећање зарада за све 
запослене, али и могућност остварења додатних бонуса дошло као резултат конструктивног 
социјалног дијалога, али пре свега захваљујући новој систематизацији у фабрици. 
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„Предузимљивост руководства компаније за време кризе која је задесила цео свет, заиста је за 
похвалу, а ми се надамо да ће се овако успешна сарадња одржати и у наредном периоду”, додао 
је Станојловић, преноси ТаЊуг. 
Председник синдиката АСНС Ненад Ђурђевић такође је истакао да су се преговори са 
менаџментом компаније реализовани на обострано задовољство и изразио жељу за наставком 
продуктивне међусобне сарадње и у будућности. 
Увећане зараде радници Горења примиће већ за јул месец, док су први бонуси исплаћени 15. 
јула за остварене резултате током јуна. 
Компанија Горење, која је од 2018. године у власништву Хисенсе Гроуп, ове године обележава 
70 година пословања, а своју прву фабрику у Србији отворила је у Ваљеву пре 14 година и данас 
запошљава више од 1.600 радника. 
 

 

 
 

Хитна помоћ државе од 66 милијарди динара 
Аутор:З. Делић 
 
Министар финасија Синиша Мали је јуче истакао да је досадашњи пакет подршке био вредан 

5,1 милијарду евра, а да ће ова додатна издвајања државу коштати још око 66 милијарди 

динара. 

Министар финансија Синиша Мали каже да је држава нашла начин да издвоји додатна 
директна новчана средства за привреду и запослене, тако да ће у наредна два месеца бити 
исплаћено још 60 одсто минималне зараде запосленима, а за један месец ће бити одложени и 
порези и доприноси на зараде. 
Мали је рекао да ће прва уплата у руке запослених стићи већ до 10. августа, док друга уплата 
следи у септембру.“То је око 18.000 динара по запосленом за један месец, односно око 155 
евра”, рекао је министар. 
Председник Александар Вучић, да подсетимо, најавио је између осталог, да ће држава за јул и 
август за предузетнике и све раднике микро, малих и средњих предузећа исплатити 60 одсто од 
минималца и за још месец дана одложити плаћање пореза и доприноса.Такође је казао да је са 
гувернерком Јоргованком Табаковић разговарао о додатном мораторијуму на кредите 
под одреденим условима, како за појединце, тако и за предузећа, бар за још два месеца. 
Министар финасија Синиша Мали је јуче истакао да је досадашњи пакет подршке био вредан 
5,1 милијарду евра, а да ће ова додатна издвајања државу коштати још око 66 милијарди 
динара. 
“Након што смо у претходна три месеца исплатили три минималне зараде за 1.050.000 
запослених у 235.000 привредних субјеката, нашли смо простора да наставимо са овим мерама 
тако да ће у наредна два месеца бити исплаћено још 60 одсто минималне зараде запосленима, а 
за један месец ће бити одложени и порези и доприноси на зараде”, рекао је Мали, а преноси у 
саопштењу Министарство финансија. 
Укупно 5,7 милијарди евра 
“Са овом додатном подршком долазимо до износа од око 5,7 милијарди евра, што је 12,2 одсто 
нашег БДП-а. Дакле, држава ће за 60 одсто од износа минималне зараде за два месеца 
издвојити 36 милијарди динара, док ће нас одлагање пореза и доприноса на зараде за један 
месец коштати око 30 милијарди динара”, истакао је Мали.Како је додао, поносан је што је 
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Србија једна од ретких земаља у свету која може да се похвали оволиком подршком за 
привреду. 
“Ретко која земља у свету, чак и оне које су много богатије од нас, може да се похвали оволиком 
подршком и уделом у БДП-у од чак 12,2 одсто , навео је Мали. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да ће се нове мере помоћи 
привреди које је најавио председник Александар Вучић показати као једна од најважнијих 
одлука за очување српске привреде и да ће сачувати кичму малих и средњих предузећа. 
“Нико није могао да претпостави како ће се ситуација са пандемијом кретати. Привреда је 
одмах осетила негативне последице погоршања епидемиолошке ситуације. Влада и државни 
врх реаговао је тренутно одмах продужавањем мера како би сачувао кичму малих и средњих 
предузећа, као и целе привреде”, истакао је Чадеж 
Чадеж је додао да ће се овом мером сачувати производна индустрија.Подсетио је и на пример 
САД где се услед пандемије коронавируса, како је рекао, урушио ланац добављаца. 
Пројекат Моја прва плата 
Пројекат који је најављен раније, а ускоро креће, назван је Моја прва плата.Држава ће, у оквиру 
пројекта, девет месеци плаћати предузетнику 20. 000 динара за запошљавање једног 
средњошколца, а факултетски образованог 24. 000 динара. 
 “Ово је хитна интервенција проузрокована ситуацијом коју имамо на терену. Ове мере 
одржавају нашу економију и чувају је у односу на оно што се дешава сада, а онда ћемо ићи даље 
да видимо како да генеришемо раст, помогнемо извозницима...”, рекао је Чадеж. Говорећи о 
следећим корацима које треба предузети, Цадеж каже да оцекује хитну помоћ туризму и 
путничком саобрацјају пошто су у условима пандемије практицно изгубили тржиште. 
“Желимо да увећамо удео наших компанија као добављача извозника, тако што цемо им 
помоци да се сертификују и тако унапреде контролу квалитета како би биле спремне да 
учествују у том ланцу и буду конкурентне”, рекао је Чадеж. 
Он је указао да је анкета ПКС-а показала да је 80 одсто испитаних предузећа средства које су 
добила од државе искористила на ликвидност, а исто толико их је решило тај проблем за 
наредних шест месеци, што је, оценио је - велика ствар. 
 
 

Словенија продужила мере за спасавање радних места 
Извор:Танјуг 

 

ЉУБЉАНА: Словеначка влада продужила је данас важење субвенција за плате у време док 

људи чекају на посао, а очекује се да ће такву плату за август примити око 24.000 радника, 

најавио је министар за рад, породицу и социјалну политику Јанез Циглер Краљ.  

Влада је одлуку о продужењу те мере, која је уведена у априлу на врхунцу кризе изазване 
пандемијом ковида-19, донела јер процењује да је она још потребна послодавцима, преноси 
Хина. 
Више од 24.000 радника стално чека посао јер у неким индустријама нема опоравка или он 
није довољно јак да би послодавци могли у потпуности да запосле раднике, рекао је Циглер 
Краљ на конференцији за новинаре, напомињући да та мера може бити продужена највише до 
краја септембра. 
Према прва два антикорона закона, више од 275.000 запослених било је на чекању до краја 
маја, а према трећем, који је обухватио чекање на посао у јуну, у то је било укључено скоро 
65.000 запослених. 
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Завод за запошљавање Словеније је до 10. јула исплатио 242,5 милиона евра накнаде за 
надокнаду плата радницима који привремено чекају на посао и због више силе, подаци су 
словеначке владе. 
У јуну је незапосленост почела да пада и у заводима за запошљавање је сада регистровано 
89.300 људи мање него у другом кварталу ове године, а Циглер Краљ верује да убудуће таква 
врста субвенције неће бити потребна. 
 

 

 

 

ПОНОВО ПЛАТА У ДВА ДЕЛА Како ће фирме у наредна два месеца 
исплаћивати зараде, нова државна помоћ још једном мења ПРАВИЛА 
Аутор:С. Л.  
 
И претходних месеци највећи број радника у Србији примао је плату из два дела. Разлог је био 
државна помоћ од 30.000 динара за сваког радника, што је и био други део плате, а нове, 
најављене мере, могле би поново да донесу промене. 
Око 18.000 динара на рачун послодаваца, микро, малих средњих предузећа леже 10. августа. То 
значи да ће управо толики део многим радницима бити други део јулске зараде. Први део, 
остатак до пуне плате, биће у највећем броју предузећа исплаћен крајем јула. 
Овакву праксу треба очекивати и са августовском зарадом, јер ће других 18.000 динара за 
сваког радника у поменутим предузећима на рачуне лећи почетком септембра. И то би, 
уколико евентуално, не буде нове државне помоћи, у многим предузећима требало да буде крај 
новој пракси у исплати зарада, а која је настала због државне помоћи привреди. 
Могућност која, такође, постоји јесте да послодавац исплати целу зараду, као што је то чинио 
пре кризе, а да додатак који добија од државе буде додатак на плату. Ипак, имајући у виду да 
готово да нема компаније у Србији којој пословање због тренутних околности није озбиљно 
нарушено, мало је послодаваца који ће и бити у могућности да на овакав начин поступе. 
Подсетимо, држава је у склопу првог пакета економске помоћи привреди, донела одлуку да 
сваком предузетнику, микро, малом и средњем предузећу за сваког радника, исплати по 30.000 
динара током три месеца. Велика предузећа добијала су по 15. 000 динара. 
Сада у другом пакету, велика предузећа неће добити ову врсту помоћи, али ће сви остали имати 
право на две исплате по 18.000 динара у августу и у септембру. 
У оквиру другог пакета подршке држава је одлучила да свим грађанима и привреди који имају 
кредите, омогући и барем два месеца мораторијума на рате који би требало да стартује 1. 
августа.  
 
 

НА ГРАДИЛИШТИМА У СРБИЈИ 6.000 РАДНИКА Здравље примарно, 
али нема застоја на великим пројектима 
Извор:Танјуг 
  
На великим градилиштима инфраструктурних пројеката у Србији ради близу 6.000 радника, 
Министарство са извођачима редовно разговара о стању на градилиштима и апелује да се води 
рачуна о здрављу радника, рекла је данас министарка грађевинарства Зорана Михајловић.  

https://www.blic.rs/autori/s-l
https://www.blic.rs/biznis/vesti/saznajemo-rate-na-kredite-bice-ponovo-moguce-stopirati-od-1-avgusta-u-ponedeljak/bwey4xk
https://www.blic.rs/biznis/vesti/saznajemo-rate-na-kredite-bice-ponovo-moguce-stopirati-od-1-avgusta-u-ponedeljak/bwey4xk
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Ради се како на великим пројектима, као што су изградња Моравског коридора, ауто-пута 
Сремска Рача - Кузмин, ауто-пута и брзе саобраћајнице Рума-Шабац-Лозница, деоници 
Прељина-Пожега, тако и на десетинама других инфраструктурних градилишта у Србији, као 
што је одржавање путева” , рекла је Михајловић, гостујући на РТС-у. 
Она је рекла да се редовно са извођачима разговара о стању на градилиштима, а да ће један 
састанак на тему изводјења радова у условима епидемије ЦОВИД-19 имати и следеће недеље. 
"Апел свим грађевинским компанијама је да воде рачуна да пре свега радници буду безбедни, 
јер је то питање број један, како бисмо максимално искористили грађевинску сезону, што је 
важно због наше економије и привредног раста", рекла је она. 
Додала је да у Србији постоји укупно више од 60.000 активних градилишта, што је око 16.000 
градилишта више него у истом периоду претходне године. 
"Већи број активних градилишта значи да смо успели да створимо услове да се у Србији више 
ради и гради и да имамо стабилност која је потребна. Свако ново градилиште значи више 
радних места, већи привредни раст и бољи живот за грађане", рекла је она.  
Она је рекла да у теретном саобраћају нема никаквих сметњи за увоз, извоз или транзит, а да 
читав свет има проблем са путничким саобраћајем. 
"Када погледамо број камиона сада у односу на исти период претходне године, тај број је готово 
идентичан, на границама нема застоја, а пролазак камиона регулисан је у целом региону тако 
да се саобраћај одвија несметано", рекла је она. 
 
 

СВАКОЈ ФИРМИ СА 10 РАДНИКА ПО 8.000 ЕВРА Када се саберу нови 
минималац, мораторијум и стопирање пореза, добија се озбиљна 
РАЧУНИЦА 
Аутор:С. Лакић 
 
Када се саберу бенефити свих најављених мера у оквиру другог пакета економске подршке, 
један предузетник или предузеће са 10 радника у наредна два месеца, практично би на рачуну 
имало око 8.000 евра више него у случају да је државна помоћ изостала. 
Готово да нема привредника који синоћ није био изненађен најавом о новој помоћи. Вест да 
стиже још директне подршке у виду покривања дела зараде била је, чини се највећи позитиван 
"шок", а имајући у виду да се у јавности од владиних званичника у последње време више пута 
могло чути, да помоћ какву су фирме добиле претходних месеци, тешко поново треба 
очекивати. 
Прва најављена мера се односи на исплату 60 одсто минималца за сваког радника запосленог 
код предузетника, у микро, малом и средњом предузећу. Ова мера би се примењивала два 
месеца и једном предузећу са 10 запослених донела би тачно 360.000 динара односно нешто 
више од 3.000 евра. Прва исплата ишла би 10. августа, а друга у септембру. 
Друга мера, коју је председник Александар ВУчић најавио као могућност, јер о њој и даље 
преговара са Народном банком Србије, подразумевала би могућност новог стопирања месечних 
рата за грађане и привреду по свим кредитима и лизинг уговорима. 
Како је најављено, рате би биле замрзнуте бар два месеца, а то би значило много више новца и 
ликвидности у критичним месецима за просечног привредника. Имајући у виду да један 
предузетник са десетак радника месечно у просеку отплаћује по хиљаду евра кредита, ова мера 
би би му донела уштеду од око 2.000 евра. 
Трећа мера која се односи на одлагање плаћања пореза и доприноса један месец донела би му 
још 366.000 динара, што је око 3.100 евра. Рачуница је изведена под условом да је просечна 
зарада запослених у датом предузећу 60.000 динара. 

https://www.blic.rs/autori/s-lakic
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"Покушаћемо и још један месец, али не могу да обећам. То је важно за угоститеље и туристичке 
агенције", оценио је председник. 
У том случају послодавцу би остало у "џепу" још 3.100 евра. 
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. 
Привреди и грађанима је обезбедила и мораторијум на кредите током три месеца, као и 
одлагање плаћања пореза и доприноса на исти период. 
 

 

 

 
Ћулибрк: Морамо прво да зајмимо па онда да дајемо новац 
Пише: ФоНет 
 
Пре него што „сипамо још мало новца“, како је председник Србије Александар Вучић најавио 
нови низ мера помоћи привреди погођеној пандемијом, мораћемо новац да позајмимо, оценио 
је данас главни и одговорни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк. 
Ћулибрк је за Н1 рекао да смо већ до половине јула направили минус у државној каси од 2,6 
милијарде евра, што је планирани дефицит за целу годину ребалансом од 3,2 милијарде. 
„Мере које је најавио председник, иако то није у његовој надлежности, коштаће још 600 
милиона, што значи да смо неку недељу иза половине године испуцали цео планирани минус 
за ову годину, и питање је само да ли ће први задатак нове владе бити ребаланс буџета да се 
прошири дефицит“, објаснио је он. 
Ћулибрк сматра да нема шансе да у августу, септембру и октобру приходи буду довољни да се 
покрију све планиране потребе. 
„Укупно сваког сата од почетка године растао је јавни дуг за 880.000 евра, а минус у државној 
каси већи је за 550.000 евра сваког сата. И, сад, кад каже неко – сипаћемо, још и имамо пара, 
треба да објасни како ћемо сипати и где ћемо да нађемо те паре“, упозорио је Ћулибрк. 
„Понашамо се као пијани милионери, делимо и шаком и капом и коме треба и коме не треба“, 
сматра Ћулибрк. 
 
 

Због шале у време ковида остала без посла 
Пише: Љ. Буквић 
 
Четвртог дана по увођењу ванредног стања због епидемије вируса ковида 19 Мирјана Поповић 
је остала без посла у предузећу „Давид Пајић ДАКА“ из Београда. 
Није добила отказ, већ су је, како каже за наш лист, 19. марта приморали да потпише 
споразумни раскид уговора, дан након што је пријавила да не долази на посао због 
температуре од 38,8 степени. У компанији у којој је радила до марта тврде за Данас да је раскид 
потписала сама и слободно изражене воље. 
„Те вечери када сам добила температуру јавила сам колеги да не долазим, сутрадан сам отишла 
код лекара и добила боловање. Онда су ме из фирме звали и рекли да како нисам послала 
папире и да имам две опције милицију или споразумни раскид“, истиче Мирјана Поповић. 
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Убрзо потом дошли су јој, како каже, из фирме на адресу са папирима за раскид уговора. 
„Остало ми је три године до старосне пензије и цео радни век сам провела у овој фирми. 
Никада нисам ишла на боловања без разлога, једном због порођаја, а када сам ишла на 
операцију штитне жлезде, узела сам одмор“, напомиње она. 
Због чега су у фирми одлучили да тако поступе према њој, каже, може само да нагађа. Она 
објашњава да је један од разлога и то што су у фирми помислили да је оболела од вируса 
корона и да то није пријавила већ је ширила заразу по фирми. 
„Неколико дана после 8. марта у канцеларији сам са колегиницама причала о томе како је 
некада било лепо и како смо путовали. Мени је рођендан 9. марта и рекла сам како ми је једно 
од лепших сећања било то рођенданско путовање у Грац“, истиче она. 
Поповић каже да ју је тада једна од колегиница питала када је ишла у Грац, и да јој је она рекла 
„за 8. март“. 
„Од тога је после испало да сам ја тог 8. марта ишла у Грац и по предузећу се раширила прича 
да сам тамо покупила вирус. Покушала сам надређеном који је дошао код мене и пасош да 
покажем да нисам путовала, али ништа их више није занимало“, напомиње Мирјана Поповић, 
самохрана мајка једног дечака. 
Она каже да ће „прегурати“ тих неколико година које су јој остале до пензије, али да не може да 
схвати да су је на овакав начин отерали из фирме у којој је толико дуго радила. Због свега 
поднела је и тужбу против предузећа. 
У некада државном предузећу „Давид Пајић ДАКА“ које је приватизовано пре 11 година за наш 
лист кажу да Мирјана Поповић није отпуштена, већ је са њом закључен споразумни раскид 
радног односа, а који је иста, потписала сама и слободно изражене воље, која није била ничим 
ограничена, условљена или угрожена. 
С обзиром на то да је покренут судски процес, напомињу у овом предузећу, све чињенице датог 
догађаја биће изнете на Суду. 
„Мирјана Поповић није отворила боловање, њој је као и свим запосленима у фирми ‘Давид 
Пајић ДАКА’, којих има 102 у сталном радном односу, као и свим запосленима под уговорима 
или подизвођачима, било омогућено да не долазе на посао уколико су у ризичној групи по било 
ком основу или се не осећају сигурно и плаше се“, истичу у овом предузећу. 
Свима је, како напомињу, речено да је донета одлука да ће сви примати пуну плату током 
трајања датих околности, а колегама који су желели да раде од куће, обезбеђена је и пренесена 
сва потребна опрема, што је понуђено и Мирјани Поповић. 
„Мирјана Поповић је рекла да жели да долази на посао, без обзира на све. Из овога проистиче 
да боловање уопште и није било потребно, а самим тим и да и даље тврдње нису истините“, 
напомињу из управе „Давида Пајића“. Апсолутна је неистина, како кажу, да је била приморана 
на потписивање споразумног раскида. 
Упркос свему, како кажу, Мирјана Поповић је била добар радник. 
„Два месеца пре овог догађаја, добила је унапређење и повећана јој плата чиме је била веома 
задовољна. Ово је и додатна чињеница која говори да није било апсолутно никаквог разлога за 
било какву лошу намеру или притисак на запослену од стране Управе“, кажу у предузећу и 
напомињу да је случај рађен апсолутно у складу са законом и подзаконским актима, уз 
записник и изјаве запослених, као и по свим моралним начелима предузећа „Давид Пајић 
ДАКА“. 
С обзиром на то да је Мирјана Поповић покренула судски процес, предузеће „Давид Пајић 
ДАКА“ ће штитити своје интересе правним средствима, а и покренути одговарајуће поступке 
уколико буде сматрало да су исти, угрожени проношењем и изношењем неистинитих 
чињеница, тврдњи и информација које његовом кредибилитету могу да нанесу било какву 
штету. 
 



11 

 

 

Стојиљковић: На јесен милион незапослених, треба им помоћи 
Пише: Бета 
 
Председник синдиката УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић изјавио је данас да је очекивано 
да се број незапослених у нашој земљи на јесен повећа на око милион, као и да се у оквиру 
Социјално економског савета мора постићи договор о наредним корацима који би помогли и 
запосленим, а и онима који остану без посла. 
Говорећи о најавама из овог синдиката да постоји опасност да ће на јесен у Србији број 
незапослених бити око милион, он је за ТВ Н1 навео да је тај податак изречен након анализе, и 
са пуно аргумената. 
„Број незапослених пре пандемије је био око 550.000 људи, узмите трећину оних који су се 
вратили из западне Европе, и саберите то са очекивањима да ће око 10 одсто запослених остати 
без посла. Додајте том броју од 850 до 900 хиљада и оне које немамо регистроване, тако да је 
ова констатација од милион незапослених проверљива“, истакао је он. 
Стојиљковић је рекао да у земљи нема политичког дијалога. 
„Недостатак дијалога води у љутњу, нервозу и крајње неповерење које ми имамо. Ја ову меру 
неповерења која тренутно постоји у земљи, не памтим од 1997. или 1998. године“, оценио је 
Стојиљковић. 
 
 

Мали: Додатна директна подршка за привреду, по 310 евра за више од 
милион запослених 
Пише: Данас Онлине 
 
Министар финансија Синиша Мали истакао је данас да је држава пронашла начин да издвоји 
додатна новчана средства за помоћ привреди и запосленима. 
„Након што смо у претходна три месеца исплатили три минималне зараде за 1.050.000 
запослених у 235.000 привредних субјеката, нашли смо простора да наставимо са овим мерама 
тако да ће у наредна два месеца бити исплаћено још 60 одсто минималне зараде запосленима, а 
за један месец ће бити одложени порези и доприноси на плате“, рекао је министар. 
Према његовим речима, прва уплата на руке запосленима ће стићи већ до 10. августа, док се 
друга уплата може очекивати у септембру. 
„То је око 18.000 динара по запосленом за један месец, односно 155 евра“, истиче Мали. 
Он је подсетио да је досадашњи пакет подршке био вредан 5,1 милијарду евра, а да ће ова 
додатна издвајања државу коштати још око 66 милијарди динара. 
„Са овом додатном подршком долазимо до износа од око 5,7 милијарди евра, што је 12,2 одсто 
нашег БДП-а. Дакле, држава ће за 60 одсто од износа минималне зараде за два месеца 
издвојити 36 милијарди динара, док ће нас одлагање пореза и доприноса на зараде за један 
месец коштати око 30 милијарди динара“, рекао је Мали. 
Додао је и да очекује да ће почетком следеће недеље на седници Владе Републике Србије бити 
усвојен и правни акт којим ће јасно бити дефинисан наставак директне помоћи за 
привреднике. 
„Ретко која земља у свету, чак и оне које су много богатије од нас, може да се похвали оволиком 
подршком и уделом у БДП-у од чак 12,2 одсто. Такође, ретко која земља у свету може да се 
похвали да на тај начин, директним давањима, подржава своју привреду у периоду од скоро 
пола године“, истакао је министар финансија. 
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Према његовим речима, Србија је огормном досадашњом подршком показала да је прави 
партнер привреди и да привредници и запослени могу да се ослоне на државу у најтежим 
тренуцима. 
„Свако обећање смо испунили, тако да могу да нам верују да ће тако бити и даље. Мислим да 
сви треба да будемо поносни на нашу државу и на то како се понаша у најтежим тренуцима за 
грађане и привреду“, закључио је Мали. 
 

 
 

 
 

Ћулибрк о мерама: Као пијани милионери, делимо и коме треба и 
коме не треба 
Аутор:Н1 Београд  

  

Пре него што "сипамо још мало новца", како је председник Србије најавио нови низ мера 
помоћи привреди погођеној пандемијом, мораћемо новац да позајмимо, оценио је главни и 
одговорни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк. Мере треба да буду селективније, сматра 
Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије. 
Једна ствар је прећутана, каже Ћулибрк. "Већ до половине јула смо направили минус у 
државној каси, од 2,6 милијарде евра, планирани дефицит за целу годину ребалансом од 3,2 
милијарде. Мере које је најавио председник, иако то није у његовој надлежности, коштаће још 
600 милиона, што значи да смо неку недељу иза половине године испуцали цео планирани 
минус за ову годину, и питање је само да ли ће први задатак нове владе бити ребаланс буџета да 
се прошири дефицит", казао је. 
Ћулибрк сматра да нема шансе да у августу, септембру и октобру приходи буду довољни да се 
покрију све планиране потребе. 
"Ове године ћемо имати раст дуга већи него што смо планирали, иако смо слушали све време 
да дуг држимо под контролом. Укупно сваког сата од почетка године растао је јавни дуг за 
880.000 евра, а минус у државној каси већи је за 550.000 евра сваког сата. И, сад, кад каже неко 
- сипаћемо, још и имамо пара, треба да објасни како ћемо сипати и где ћемо да нађемо те паре", 
упозорио је он. 
Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије, рекао је да послодавци 
мисле да треба мало више селективности применити у мерама помоћи, односно усмерити је на 
гране привреде и привреднике којима треба више помагати јер су у пандемији доспеле у кризу. 
Он је рекао и да се пандемија није завршила када се очекивало, па сад имамо можда и горе 
резултате него кад се тек појавила. 
Ово је за власт најлакше, дате свима, каже Ћулибрк. "Али не и за пореске обвезнике који ће то 
да враћају. Плашим се да у државној администрацији нема људи који су способни да осмисле 
праве мере које би гађале", додао је. 
"Чули смо да је држава првобитно применила мере које су поредили са базуком, а сад смо 
добли снајпер. Не, добили смо исто базуку само мањег калибра, неће бити 100 одсто 
минималци уплаћивани два месеца, него 60 одсто минималца. Понашамо се као пијани 
милионери, делимо и шаком и капом и коме треба и коме не треба", каже он. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Атанацковић и Ћулибрк су се сложили да је питање шта ће бити са отпуштањима од октобра и 
новембра. 
Атанацковић је оценио и да сви делови друштва треба једнако да поднесу терет онога што се 
дешава. "Запослени у јавном сектору нису имали никаква смањења плата, за њих као да 
пандемија не постоју у односу на зараде", рекао је наводећи један пример. 
"Ово је ситуација у којој готово исте погледе на проблеме треба да имају влада, синдикати и 
пословаци и да ту сви дају свој допринос како ћемо најлакше да скромна средства и могућности 
наше привреде искористимо и направимо бољу ситуацију за будућност, а сада преживимо", 
истакао је он. 
 
 

Чадеж уверен да ће нове мере државе за помоћ привреди сачувати 
радна места 
Аутор:Бета 

  

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да је одлука државе да продужи 
мере директне помоћи предузетницима, микро, малим и средњим предузећима још један 
благовремени и брз одговор на "актуелну ситуацију" због пандемије. 
Чадеж је рекао да ће то компанијама у Србији омогућити да одрже ликвидност очувану 
протеклих месеци и сачувају радна места.  
"То је уједно и велики подстицај новом запошљавању и расту потрошње значајном у време 
смањења тражње због пандемије на домаћем и страном тржишту", навео је Чадеж у саопштењу. 
Први пакет државних мера помоћи, по оцени Чадежа, "сачувао је кичму привреде, а додатна 
подршка, и овога пута широко постављена, али усмерена ка најрањивијем сегменту привреде, 
још једна је снажна ињекција".  
Та нова помоћ ће "привреди обезбедити предах, да може да продише, да финансијски 
релаксиранија дође до нових послова, сачува ланац добављача и спремна дочека јесен и, 
касније, време снажнијег опоравка".  
"Државна помоћ кроз покривање дела минималних зарада за јул и август, као и месец - два 
одлагања пореза, нови мораторијум на кредитне обавезе, субвенције за плате новозапослених, 
уз постојећу кредитну подршку за ликвидност, долази у право време и важан је корак за нашу 
економију", истакао је Чадеж.  
Указао је да први резултати најновије анкете показује да је 80 одсто испитаних привредника 
користило кредите и да је скоро толико анкетираних решило проблем ликвидности на три до 
шест месеци, исказујући велико интересовање да поново користи ту врсту подршке.  
"Следећи корак је да додатно помогнемо најугроженијим секторима као што су туризам, 
угоститељство, путнички саобраћај, али и подржимо наше компаније из прерађивачке 
индустрије да се у новим околностима боље позиционирају на домаћем и страном тржишту, да 
уговоре нове послове и у земљи и иностранству, да им помогнемо да се укључе у ланце 
међународних компанија, осигурају извозне послове, повећају конкурентност, осмисле 
производњу, нове пословне моделе и тржишта на којима ће наступати", најавио је Чадеж.  
Како је саопштила ПКС, "привредници са оптимизмом гледају на најављене мере" и оцењују да 
ће им омогућити да одрже производњу и запосленост, као и опоравак на дуже стазе. 
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Арсић: Помоћ морала да буде селективна и усмерена на предузећа са 
највише штете 
Аутор:Бета  

  

Привреди је потребан нови пакет помоћи и добро је што га је држава предложила, али је морао 
бити селективан и усмерен на предузећа која су имала највише штете на пословање због 
пандемије вируса, а не на све фирме", рекао је професор Економског факултета у Београду 
Милојко Арсић. 
Он је за Бету рекао да је та помоћ усмерена на најугроженија предузећа, могла је да траје дуже. 
Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће држава новим пакетом помоћи 
финансирати 60 одсто минималне зараде свим запосленим радницима код предузетника, у 
малим и средњим предузећима за два месеца, а да ће се порез одложити за најмање један 
месец. 
Вучић је рекао да ће пројектом "Моја прва плата" послодавцима бити додељено 20.000 динара 
за финансирање зараде за запослење радника са средњом школом, а 24.000 са факултетским 
образовањем у периоду од девет месеци 
"Председник је пре две-три недеље рекао да неће бити нових мера помоћи привреди, затим је 
такве мере окарактерисао комунистичким, после тога је рекао да ће мере бити снајперски 
усмерене на предузећа, а јуче је најављен пакет помоћи који није селективан и краткорочан је", 
рекао је Арсић. 
Додао је да су мере подршке морале да буду "намењене фирмама чији су приходи због 
економске кризе изазване пандемијом, пали 20, 30, 40 одсто у односу на прошлу годину, а не 
свима јер неке функционишу солидно и њима не треба подршка" . 
Проценат пада прихода који угрожава опстанак фирми, а који би био критеријум за 
финансијску подршку се, како је рекао, може прецизно израчунати на основу пословне 
документације. Арсић је рекао да проблеме у пословању имају, не само мале и средње фирме, 
већ и велике, и да нису изазвани величином фирме, већ природом услуга или производа које 
пружају или производе. 
"Пандемија је оборила приходе и у великим компанијама које се баве проиозводњом трајних 
потрошних добра и друге робе и њима би требало помоћи тако што би им се одложило плаћање 
пореза до краја године", рекао је Арсић. 
Додао је да је давање подстицаја за добијање првог посла "добра мера којом се попуњава 
празнина која је постојала дуже времена, а не само у периоду кризе" . 
"Генерално у антикризним мерама недостајала је помоћ грађанима који се налазе у тешкој 
ситуацији, било да су незапослени или да су из неког другог разлога у сиромаштву", рекао је 
Арсић. 
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