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Mnogi poslodavci razmišljaju o otpuštanjima: Korona preti i virusom otkaza 

S. BULATOVIĆ  

Neizvesna sudbina zaposlenih po isteku drţavne zaštite od otkaza 

RADNO mesto je formalno garantovano narednih nekoliko meseci za 90 odsto radnika u 232.000 
preduzeća. Država će prvih dana jula za 1.055.000 zaposlenih uplatiti i treći minimalac, a gazde neće 
smeti da otpuste više od deset odsto njih ni naredna tri meseca. Status će im biti neizvestan već 
narednog dana. 
 
 
Na samom početku epidemije, čak polovina poslodavaca u Srbiji je strepela da će otpuštanja biti 
neizbežna. Očekivanja su se popravila sa naznakom njenog kraja. Dok se suočavamo sa novim 
uzletom zaraze, dobar deo privrede, umesto vraćanja na stare staze, nastavlja da upisuje pad prihoda i 
drastičan pad tražnje. A to će uticati na sudbinu njivhovih radnika. 

- Među registrovanim zaposlenima i dalje nema poremećaja, ali je očigledno da će biti i dalje napeto i 
izazovno - kaže ekonomista Ivan Nikolić. - Virus ne slabi, što usporava oživljavanje privrede. Sada je 
pitanje da li će država posegnuti za dodatnim merama. Kada su prve krojene, plan je bio da se 
aktivnost normalizuje u julu i avgustu i vrati na nivo od pre krize. Neće biti tako. Nama bitne države se 
sporo oporavljaju, tako da će kriza još trajati. Moguće je da će to imati posledice na tržište rada. 
Videćemo. 

INDUSTRIJA U PADUINDUSTRIJSKA proizvodnja u Srbiji je u maju pala za 9,3 odsto u odnosu 
na maj prošle godine, dok je u odnosu na prošlogodišnji prosek manja za 8,8 odsto. Kada se poredi sa 
aprilom, učinak u maju bio je 10,1 odsto bolji. Posmatrano po sektorima, u odnosu na maj 2019. 
godine, u sektoru rudarstvo ostvaren je pad od 3,9 odsto. U prerađivačkoj industriji ostvaren je pad od 
9,3 odsto, a u sektoru snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, ostvaren je 
pad od 11,5 odsto. 

Međunarodna organizacija rada nedavno je upozorila da je zbog virusa korona ugroženo svako drugo 
radno mesto na planeti. Takva predviđanja imali su i domaći privrednici na početku epidemije. 
Istraživanje Američke privredne komore iz maja pokazuje više optimizma - 71 odsto ispitanika je 
očekivao da zadrži isti broj zaposlenih do kraja godine. U tom momentu otpuštanje je planiralo 15 
odsto, a 14 odsto - dodatno zapošljavanje. U međuvremenu, virus ne silazi sa scene. 

- Nadali smo se da trčimo na kratke staze, a sada trčimo srednje, ako ne i duge - kaže Nebojša 
Atancković, počasni predsednik Unije poslodavaca. - Radno mesto je osigurano tri meseca za one 
kojima je isplaćen minimalac, ali je dalja sudbina neizvesna. Ta podrška je data svima koji su je tražili. 
I onima kojima je bila neophodna i onima koji su mogli da prežive i bez nje. Vlada bi trebalo da se 
potrudi i izdvoji kompanije - izuzetke kojima je pomoć neophodna. 
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Kriza je pogodila srpska preduzeća, mnogi zaposleni se pitaju: ŠTA POSLE 
ISPLATE DRŢAVNOG MINIMALCA 

 Suzana Lakić 
 
Kriza je ozbiljno finansijski pogodila srpska preduzeća. To je potvrdilo i više od polovine domaćih 
firmi (54 odsto) u najnovijem istraživanju Unije poslodavaca Srbije i Međunarodne organizacije rada. 
Najviše problema, kako je ocenjeno, imaju mala preduzeća, i to naročito ona do 10 zaposlenih. 

Mnoga od njih već su smanjila zarade, najčešće u rasponu od 10 do 20 odsto, a bilo je i privrednika 
koji su morali da idu i na drastičnije rezanje - do 30 procenata. Mnoga su istovremeno otpuštala ljude 
i prema zvaničnim podacima, bez posla je od marta do sredine juna ostalo oko 15.000 radnika. Otkaza 
ima i dalje, najčešće za zaposlene na određeno, a od jula se očekuje i novi talas smanjenja zarada. 

Poslednji zvanični podaci govore da su plate već manje. Iako zarade u javnom sektoru nisu 
smanjivane, prosečna aprilska plata manja je od martovske za oko 750 dinara, i to je cena posledica 
po privatni sektor i uvođenja vanrednih mera koje su praktično zamrzle celu ekonomiju. Prosečna 
zarada u aprilu je iznosila 58.932 dinara, a u martu 59.681 dinar. 

- Oni koji su morali da otpuštaju to su već učinili. Sada je ključ zadrţati kvalifikovane 
radnike, jer kriza mora da stane, a u situaciji kada imate manje prihode, smanjenje 
plata moglo bi da bude ispred novih otpuštanja - kaţe nam jedan privrednik. 

Veće smanjenje zarada i masovnije otpuštanje nesumnjivo su sprečile državne mere, odnosno isplata 
minimalaca. Poslednjih 30.000 dinara po radniku država će isplatiti 7. jula, i to je ključni momenat 
kada će veliki broj preduzeća imati mnogo manje novca za plate. 

Sada je pitanje hoće li firme kojima je državni minimalac bio deo plate ubuduće moći da isplate celu 
zaradu. Još veća dilema jeste šta će biti sa radnicima kojima je državna pomoć bila cela plata, a takvih 
je najviše bilo u sektorima poput trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, u proizvodnji... 

Na ozbiljnom udaru je i auto-industrija. Menadžment kragujevačkog “Fijat Krajslera” morao je u 
nekoliko navrata da ide na nepopularne mere - zbog nedostatka posla još početkom juna odlučio je da 
se prinudni odmori za blizu 2.400 zaposlenih u toj kompaniji produže do 12. juna. 

- Privrednici su se obradovali kada je Vlada Srbije objavila da će pomoći privredu i građane sa 5,1 
milijardu evra jer su mislili da je to "puno para". I jeste pomoć bila dobra i izdašna, ali danas, kada 
mere ističu, to zvuči mnogo drugačije. Sada se ispostavilo se da je, osim pomoći u tri minimalne 
zarade, ostatak podrške u dve milijarde evra garancija za kredite, a oni se ne mogu dobiti po lakim 
uslovima - rekao je Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca. 

Banke, prema njegovim rečima, traţe skoro iste uslove kao i za kredite bez garancije jer 
drţava garantuje za 80 odsto iznosa dobijenih sredstava, a ostatak je rizik banke. 

https://sport.blic.rs/autori/suzana-lakic
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Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić kaže da nije lako 
ni radnicima ni poslodavcima. 

- Oko 200 do 300 radnika dnevno u Srbiji ostaje bez posla. Mahom su to radnici koji su imali ugovore 
na određeno. Pitanje je šta će biti kada se završi isplata minimalca za više od milion radnika - kaže 
Savić za "Blic". 

Kako ocenjuje, ova kriza će biti neuporedivo veća nego što se u martu očekivalo. 

- Srbija nije izolovano ostrvo pa da sada ovde bude dobro, a da cela Evropa bude u minusu. Mi uveliko 
zavisimo o EU, a njihova kriza u proizvodnji je i naša, a to znači i manje plate i više otkaza - kaže 
Savić. 

Biznis Protiv Korone: Najčešća pitanja 

Pitanje: Da li će država isplaćivati minimalac i nakon 7. jula? 

ODGOVOR: Prema dosadašnjim zvaničnim informacijama, država je predvidela tri minimalca, a 
poslednji koji treba da isplati je 7. jula. Da li će biti i novih sličnih mera, do sada nije bilo zvanično 
saopštavano. 

Pitanje: Na koliku zaradu imaju pravo zaposleni koji su u samoizolaciji ili karantinu? 

ODGOVOR: Najnovija preporuka Vlade je da poslodavci svojim zaposlenima koji se nalaze u 
samoizolaciji, ili su oboleli od virusa Covid-19, zbog neposrednog izlaganja riziku zbog obavljanja svog 
posla, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od sto odsto. Na sajtu Ministarstva zdravlja svi 
građani mogu samostalno popuniti zahtev za izdavanje potvrde o izolaciji. Što se tiče lekara, 
medicinskog osoblja, vojske i policije oni imaju pravo na celu zaradu i nije reč o preporuci. 

Inače, po zakonu, zaposleni koji je u samoizolaciji, a kome je nadležni organ izdao akt (rešenje ili 
drugi akt) o samoizolaciji ili karantinu, imaju pravo na naknadu zarade. Naknada zarade pripada 
zaposlenom prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, u slučaju kada je zaposleni privremeno 
sprečen za rad zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u 
njegovoj okolini. 

Prvih 30 dana odsustva plaća poslodavac, a od 31. dana RFZO. Zaposleni u samoizolaciji ili karantinu 
treba da se jave poslodavcu telefonom i da pošalju skeniran ili slikan navedeni akt nadležnog organa. 

Potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, kao i doznaku za zaposlenog, može da dostavi i član 
porodice ili sam zaposleni kada je to bezbedno. Pravo na naknadu zarade prema Zakonu o 
zdravstvenom osiguranju nema osiguranik, ako je namerno sprečavao ozdravljenje ili ako je 
zloupotrebio pravo na korišćenje odsustvovanja sa rada. 

Naknada zarade je prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u 
kojem je nastupila privremena sprečenost za rad i određuje se u visini 65% od osnova za naknadu 
zarade. Poslodavac može isplatiti i veći iznos ukoliko se tako ugovori kolektivnim ugovorom ili 
ugovorom o radu. 
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Pravo na naknadu zarade imaju zaposleni i lica koja obavljaju samostalnu delatnost, ali ne i radno 
angažovani po osnovu ugovora van radnog odnosa (osim ako u ovom ugovoru nije utvrđena i novčana 
naknada za taj slučaj). 

DA LI NAS PRAVA KRIZA ČEKA OD JESENI Šta posle trećeg minimalca? 
Moţe li se drţava izboriti i sa drugim udarom 

Marko Andrejić 

U martu i aprilu, kada je cela privreda praktično stala preko noći, nekako se očekivalo da će oporavak 
krenuti u maju. U jednom momentu delovalo je čak da brzo napredujemo, da vraćamo poslove i 
rešavamo probleme. Samo dve nedelje kasnije, većina privrednika shvatila je, međutim, da će jun 
završiti sa lošijim rezultatom nego maj, i da ekonomija ponovo lagano staje. 

Danas sve ide još sporije. Mnogo je firmi koje su ponovo počele radnike da vraćaju kući i sve ih je više 
sa zaposlenima koji su se razboleli, i u takvim okolnostima, a uzimajući u obzir da raste broj 
zaraženih, sve je prisutnije pitanje kretanja ekonomije u narednim mesecima. Pitanje - da li nas prava 
kriza čeka od jeseni, opravdanije je tim pre ako se uzme u obzir da državna direktna pomoć u vidu 
minimalca ističe 7. jula. 

Sagovornici Blica, privrednici i ekonomisti, saglasni su da je paket ekonomskih mera države pomogao 
opstanku mnogih firmi. Istovremeno su zabrinuti za budućnost, tvrdeći da će privreda teško, bez 
dodatne pomoći, moći da “gura” dalje. 

"Aktuelna kriza prouzrokovana je nemogućnošću da se radi. A prava ekonomska kriza je kada imate 
smanjenu tražnju, otkaze i manje plate, potom i manju kupovnu moć i recesiju. A ta recesiona spirala 
će se videti tek na jesen", objašnjava u razgovoru za "Blic Biznis" Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog 
saveta Srbije. 

On dodaje da privredni ciklus u Srbiji kasni za Evropom i da ćemo zato prave obrise krize, smanjenu 
tražnju i zarade, videti tek od jeseni. 

Podseća i da je programom isplate minimalaca predviđeno da poslodavci ne otpuštaju radnike do 
kraja oktobra, ali i napominje da će svakako postojati pritisak, jer će poslodavci morati da isplaćuju 
plate, poreze i doprinose i u ovom periodu. 

"Države u periodima recesione spirale imaju određene mere i ne treba imati nerealna očekivanja da se 
njima može izbeći kriza. To može biti garantovanje kredita privatnicima, malim i srednjim 
preduzećima, zatim ciljane mere, možda subvencionisanje zapošljavanja novih i zadržavanja 
postojećih radnika... ", ocenjuje Altiparmakov i oprezno dodaje: 

"Ali treba imati u vidu i ograničen budžetski prostor, pogotovo nakon prvog paketa mera čiji je cilj bio 
da zbog karantina mnoga preduzeća ne odu u stečaj. Sada bi racionalno bilo da država sačeka jesen, 
da se vidi kako će teći kriza, pa da se onda u budžetu za 2021. godinu daju neke projekcije i predvidi 
određena podrška", smatra Altiparmakov. 

Naš sagovornik zaključuje da svakako treba biti oprezan i ne treba očekivati da će Srbija, ali i Evropa i 
ceo svet brzo izaći iz ove krize. 
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"Potrajaće sve to, a poznato je da izlazak iz krize uvek traje duže od ulaska u problem", smatra Nikola 
Altiparmakov. 

"A delovalo je da brzo napredujemo" 

Toplica Spasojević iz ITM Grupe kaže da privrednici nisu više onoliki optimisti kao što su bili negde u 
aprilu. 

"U jednom momentu je delovalo kao da brzo napredujemo i rešavamo probleme. Mi smo u Srbiji bili 
možda i više optimistični od ostalih, jer nismo toliko integrisani sa drugim privredama, pa je zato i 
naš projektovani pad 3 do 3,5 odsto, dok Evropa ili SAD očekuju 6 do 9 odsto. Drugo, mi smo navikli 
na sve nedaće, pa smo smatrali da ćemo te probleme rešavati u hodu", kaže Spasojević za "Blic 
Biznis". 

Ipak, prema njegovim rečima, repovi prvog talasa pandemije pokazuju, naţalost, da su 
najugroţeniji sektori privrede ponovo ugroţeni i da neće biti brzog oporavka kada je 
reč o turizmu, ugostiteljstvu, prevoznicima... 

"Već neko vreme odlažemo sva putovanja i susrete sa partnerima, a plašim se da će i investicije o 
kojima smo razgovarali ostati za sledeću godinu. Mi nismo u tim ugroženim granama, nismo dosad 
otpustili nikoga i ne planiramo, a u razgovoru sa kolegama vidim da će se dobar deo privrede 
suzdržati od takvih poteza. Ipak, neminovno je da će, u ovakvim okolnostima, na jesen biti i otkaza", 
zaključuje Spasojević. 

Naš sagovornik očekuje da će država sada selektivnim merama, za razliku od prvog paketa mera koji 
je bio namenjen svima, pomoći najugroženijima. Pre svega misli na odlaganje kredita, možda isplatu 
još nekog minimalca, odlaganje poreza i doprinosa za plate, i to pre svega hotelima, ugostiteljima i 
sličnim. 

"Moj predlog vladi, kada je reč o narednim merama, je podrška domaćim investitorima i njihovim 
investicijama, jer je to ono što nam je nedostajalo i u prethodnom periodu. Imamo dosta stranih 
investitora, ali treba se okrenuti i domaćim, makar da nas neko "potapše po ramenu", da se ubrzaju 
procedure za dobijanje dozvola, a značajno bi pomogla i podrška Fonda za razvoj ili banaka. Takođe, 
država mora da se pojavi kao investitor u kritičnim situacijama, tako što će se javna preduzeća 
uključiti u javne radove ili komercijalne aktivnosti", smatra Toplica Spasojević. 

Sindikalci pesimistični 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić kaže da je stanje 
u privredi, pre svega u privatnom sektoru, izuzetno alarmantno i da u prilog tome govore otpuštanja u 
firmama širom Srbije, koja su već prisutna. Ona tvrdi da 300 do 400 ljudi dnevno ostaje bez posla. 

"Uglavnom je reč o neproduţavanju ugovora na odreĎeno vreme, jer nema segmenta u 
privredi u kojima nije smanjena proizvodnja, odnosno obim poslovanja", ističe 
sagovornica "Blic Biznisa" i napominje da ono što u sindikatu očekuju od septembra 
nije nimalo dobro. 
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"Sa drugim talasom je u Srbiji zavladala panika, ne samo među zaposlenima nego i među 
poslodavcima. Otkako sam u sindikatu nisam imala više slučajeva komuniciranja poslodavaca sa 
zaposlenima, odnosno neke vrste saradnje, gde poslodavci pokazuju svoju zabrinutost stanjem u 
kompanijama i fabrikama. Radnici to vide kao pripremu za nešto što može da se dogodi na jesen", 
smatra Ranka Savić. 

Ekonomski fakultet i FREN dali su detaljnu PROGNOZU o KRIZI i 
OTKAZIMA u ovoj i narednoj godini i nisu nimalo optimistični 

 M.A. 

Postepeni oporavak privredne aktivnosti u Srbiji počeo je već u maju, ali će se pogoršanje na tržištu 
rada nastaviti tokom cele druge polovine ove godine, a verovatno i u delu 2021. i obuhvataće pre svega 
formalno tržište radne snage, ocenjuje se u najnovijem broju Kvartalnog monitora, a prenosi Nova 
ekonomija. 

Intenzivnije otpuštanje u privatnom sektoru, kojim će se zaposlenost uskladiti sa obimom privredne 
aktivnosti, počeće nakon okončanja programa isplate minimalca (krajem oktobra ove godine), navodi 
se u biltenu koju izdaju Ekonomski fakultet i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN). 

Otpuštanje radnika se može očekivati pre svega u delatnostima koja proizvode trajna potrošna dobra, 
kapitalne proizvode, kao i neegzistencijalne usluge, poput turističkih i sl. 

Autori analize očekuju da će oporavak tražnje za navedenim proizvodima biti postepen i verovatno će 
biti potrebno godinu dana da se tražnja vrati na pretkrizni nivo. 

Otpuštanje radnika u formalnom sektoru i gubitak dela neformalnih poslova uticaće na rast stope 
nezaposlenosti u ovoj i narednoj godini. 

Na rast stope nezaposlenosti uticaće ostanak dela radnika koji su se na početku pandemije vratili u 
Srbiju, a koji su u inostranstvu radili u delatnostima čiji će oporavak biti spor (turizam, ugostiteljstvo, 
proizvodnja neegzistencijalnih proizvoda i dr.). 

Budući da bad stope BDP od jednog procentnog poena dovodi do rasta nezaposlenosti 
2-4 procentna poena, a predviĎa se privredni pad od tri odsto, moţe se očekivati da će 
stopa nezaposlenosti u proseku u ovoj godini biti oko 12,5 odsto, a krajem ove godine i 
početkom sledeće 13-14 odsto. 

Podsećamo, stopa nezaposlenosti u prvom tromesečju 2020. iznosila je 9,7 odsto. 

 

 

 

 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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Привредници предлажу исплату минималца још три месеца 

Због отежаног пословања влади предложен нови сет мера, који подразумева и 
додатни мораторијум на отплату кредита, али само за најугроженије секторе 

 
Привредници предлажу да се у другом кругу помоћи још три месеца настави са исплатом 
минималне зараде за раднике и да мировање у отплати кредита остане на снази. Али само за 
најугроженије секторе. Претходне мере владе су се показале као ефикасне и погодиле су мету 
тако што су приватном сектору олакшале пословање и сачувале радна места. Али будући да 
пандемија не посустаје, држава ће морати да им убризга нову финансијску инјекцију. 

Зоран Дракулић, председник пословног клуба Привредник, каже да дефинитивно знамо да 
нећемо имати скори опоравак привреде и да ће криза потрајати. Он сматра да би нови пакет 
мера требало да буде на нивоу претходног, уколико буде новца. 

– У овом тренутку не треба гледати обим задуживања. Приоритет је да се привреда одржи, а не 
штедња. То је рекла и Ангела Меркел. Све државе ће повећати јавни дуг и то је неминовност – 
наводи Зоран Дракулић. 

Он додаје да би требало наставити са покривањем још три минималца и додатним 
мораторијумом на отплату кредита, али да то у другом кругу доделе помоћи буде селективније. 

Када је реч о кредитима за ликвидност, Дракулић каже да су они углавном коришћени за 
репрограмирање дугова, и то добрих фирми. 

Корпоративне обвезнице, које су такође биле једна од мера у првом кругу, добрим приватним 
компанијама би помогле да се додатно развију. Али све зависи од тога за шта ће користити. Та 
средства ће углавном да оду великим јавним предузећима, попут „Ер Србије”, која ће имати 
губитак од 150 милиона евра, или ЕПС-у. 

Топлица Спасојевић, председник ИТМ система, наводи да су претходне мере дале добре 
резултате и слаже се да при креирању новог сета треба бити селективнији. Он предлаже да 
одлагање пореза и доприноса на зараде и исплата минималца за раднике буде усмерена само 
на најугроженије категорије и извозно оријентисане секторе. Пре свега мисли на 
пољопривреду која са 15 одсто учествује у нашем БДП-у, потом транспорт, туризам... 

– Народна банка Србије би требало да продужи мораторијум у отплати кредита, али само 
онима којима је то неопходно, као што су рецимо хотелијери. Није реално да се ништа не 
враћа. Добили смо мало предаха и нови сет мера би требало да се односи на наредна три 
месеца – каже Спасојевић и наводи пример Словеније која је хотелијерима обезбедила плате до 
краја године. 

http://www.politika.rs/
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Наш саговорник сматра да би требало наставити и са кредитима за ликвидност за које 
гарантује држава и са кредитима преко Фонда за развој. 

Што се тиче емитовања корпоративних обвезница он каже да ми немамо развијено тржиште и 
да је ова мера намењена за јавна предузећа. 

Небојша Атанацковић, из Уније послодаваца Србије, уверава да ово удружење има обећање из 
Владе Србије да ће ускоро изаћи са новим сетом мера. Он подсећа да се помоћ у виду 
покривања минималне зараде запослених показала као успешна. Захваљујући томе очувано је 
милион радних радна места и готово да није било отпуштања стално запослених. 

– Али чињеница је да су се пријављивала и предузећа којима то није било неопходно, која су и 
без тога могла да преживе. Зато више не би требало линеарно делити помоћ, већ је усмерити ка 
најугроженијима. То се намеће као неопходност у туризму, угоститељству и уопште сектору 
услуга. Трговци храном су све време добро радили, чак су можда имали већи промет и њима 
наравно помоћ није потребна. Али је зато продаја беле технике и аутомобила потпуно стала, 
тако да је тај део трговине у проблему – објашњава Атанацковић. 

Он сматра да ће у зависности од прилива буџетских прихода, вероватно бити разматрана и 
могућност пореских растерећења. 

 

Nekadašnji zaposleni u Poljoprivrednoj korporaciji Beograd optimisti posle sastanka sa 
predsednikom 

Vučić radnicima: Zakonsko rešenje za PKB ne postoji 
 
Delegacija Udruţenja penzionera i bivših radnika Poljoprivredne korporacije 
„Beograd“ zatraţila je danas tokom razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom 
Vučićem isplatu naknade na ime akcija koje nisu dobili zbog, kako kaţu, nezakonite 
promene statusa tog preduzeća. 
 
Piše: G. Vlaović 
     

– Predsednik nas je primio i saslušao na čemu smo zahvalni. Obavestili smo ga da samo želimo da 
dobijemo akcije na koje imamo pravo. Vučić nam je rekao da ne postoji odgovarajuće zakonsko 
rešenje kako bi nam se dodelile akcije, ali je naš utisak da je spreman da se iznađe način kako bi se 
problem uspešno rešio. Očekujem da će adekvatno rešenje biti nađeno za petnaestak dana kada ćemo 
imati novi sastanak sa predsednikom Srbije – kaže za Danas Milinko Miladinović, predsednik 
Udruženja penzionera i bivših radnika Poljoprivredne korporacije „Beograd“. 

Miladinović kaže da se ovog puta nisu odlučili za protest ispred zgrade Predsedništva kao što su to 
činili ranije već su prihvatili poziv da njihova delegacija u razgovoru sa Vučićem iznese svoje zahteve. 
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U proteklom periodu, to udruženje je organizovalo proteste ispred zgrade Predsedništva Srbije i RTS-
a tražeći da im se omogući dobijanje akcija. Tim povodom je to udruženje pokrenulo i sudski proces 
koji je u toku. 

Društveno preduzeće PKB je 2015. godine raznim zaključcima, a jedan od njih je potpisao i sadašnji 
predsednik države Aleksandar Vučić, prešlo u državno vlasništvo, a kada je 2018. godine prodato 
kompaniji Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po Zakonu o privatizaciji radnici su imali pravo 
na akcije, ali im je to pravo uskraćeno. 

Udruženje koga čini oko 3.000 penzionera i bivših radnika sada na ime naknada potražuje oko 11,8 
miliona evra. 

PKB, odnosno najveći deo te firme je prodat 2018. godine za 122 miliona evra kao imovina u koju 
spada oko 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, stočni fond od oko 17.000 grla, na desetine 
mašina i rezervnih delova. 

Bivši radnici i penzioneri potražuju oko 15 odsto društvenog kapitala na osnovu cene po kojoj je Al 
Dahri prodato preduzeće. 

Država je prilikom prodaje dela imovine izdvojila 11.810 hektara zemlje među kojom i oko 2. 224 
hektara građevinskog zemljišta i u taj deo firme će verovatno biti uveden stečaj jer je prestala da se 
bavi poljoprivrednom proizvodnjom i tu zemlju daje u zakup Al Dahri. 

Nedavno je Al Dahra kupila i logo PKB korporacije, prema nezvaničnim informacijama za oko 14.000 
evra. 

Nema dokaza da je virus noću aktivniji 

Kragujevački ugostitelji protestovali zbog najavljenih mera 
 
Veći broj kragujevačkih ugostitelja protestovao je danas ispred zgrade gradske uprave, 
zbog najavljenih mera za suzbijanje epidemije kovida 19, koje je prekjuče podrţao 
Republički krizni štab a treba da stupe na snagu nakon što ih verifikuje Vlada Srbije. 
Piše: Z. R. 
     

Merama koje je, krajem minule sedmice, prilikom proglašenja vanredne situacije u gradu zbog velikog 
broja novozaraženih, predložio gradonačelnik Kragujevca i šef lokalnog Kriznog štaba Radomir 
Nikolić, pored ostalog, predviđena je zabrana okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru više 
od pet osoba, ali i ograničenje rada ugostiteljskih objekata od 7 do 20 sati, te naloga da za jednim 
stolom ne mogu da sede više od dve osobe, uz obavezni razmak od dva metra između stolova. 

– Ugostitelji smatraju da nema potrebe za ograničavanje radnog vremena jer u Srbiji postoje 
ugroženije sredine u kojima nije najavljena takva mera. Istovremeno, u sličnim ili srodnim 
delatnostima, kao što su trgovinski lanci, poput Metroa, Rode, Lidla, Tempa i drugih, nisu predviđena 
ograničenja radnog vremena, čak ni prostorna udaljenost između dva lica. Ugostiteljska delatnost je 
time dovedena u neravnopravan položaj – ističe se u peticiji koju su vlasnici kragujevačkih 
ugostiteljskih objekata juče prosledili gradskoj upravi i Vladi Srbije. 
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U peticiji se navodi da „smatraju kako nisu naučno verifikovani pokazatelji da je aktivnost virusa veća 
tokom noći nego u dozvoljeno radno vreme tokom dana, pa je sa epidemiološkog aspekta neodrživa 
mera da se preko dana može raditi, a uveče ne“. 

Predložena fizička distanca od dva metra takođe je neopravdana jer vodeći stručnjaci tvrde da je 
bezbedno i rastojanje od jednog ili najviše 1,5 metra. 

– Zahtevamo da se mera ograničenja radnog vremena povuče, odnosno da je Vlada Srbije ne prihvati 
jer nema indicija da bi se njenom primenom zaustavilo širenje epidemije – navodi se u peticiji 
ugostitelja uz poruku Vladi da će, ukoliko ipak prihvati predložene mere za suzbijanje kovid 19, biti 
prinuđeni da, gradu Kragujevcu i Republici Srbiji, pojedinačno podnesu zahteve za nadoknadu štete. 

Predstavnici kragujevačkih ugostitelja o svojim zahtevima juče su razgovarali sa nadležnima u 
gradskoj upravi, dok su dva prethodna dana protestovali zajedno sa radnicima u toj grani i 
muzičarima. 

Un Women: Neplaćeni rad ţene veći od prosečne plate u Srbiji 
 
Svaka ţena koja svakog dana brine o deci ili starijim članovima domaćinstva trebalo bi 
da zaradi 546 evra mesečno, pokazuje danas objavljeno istraţivanje Agencije 
Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaţivanje ţena (UN Women) u Srbiji. 
 
Piše: Beta 
     

Kako je saopšteno, kada bi neplaćeni poslovi staranja o deci i starijima postali vidljivi i pridodala im 
se ekonomska vrednost, to bi značilo da jedna žena u Srbiji ima zaradu 6.560 evra neto godišnje, 
odnosno 546 evra mesečno, a muškarac 5.220 evra neto godišnje, odnosno 435 evra neto mesečno. 

„Neplaćeni poslovi staranja su velikog obima i često nadoknađuju nepostojanje usluga staranja u 
društvu. Uprkos svom doprinosu privredi, neplaćeni poslovi staranja nisu uključeni u glavno merilo 
nacionalnog bogatstva, odnosno bruto domaćeg proizvoda (BDP). To dovodi do potcenjivanja ukupne 
ekonomske aktivnosti kao i umanjivanja vrednosti blagostanja pojedinca, porodice i celog drustva“, 
ukazala je u saopštenju UN Women u Srbiji. 

Ukupna procenjena vrednost neplaćenih aktivnosti staranja iznosi 21,5 odsto BDP-a Srbije ili 9,2 
milijardi evra (14,9 odsto za neplaćene aktivnosti staranja žena i 6,6 odsto muškaraca), a svetski 
prosek je devet odsto. 

To su nalazi prve analize ekonomske vrednosti neplaćenih poslova u oblasti staranja u Srbiji koju je 
sprovela UN Women u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – preraspodela neplaćenog 
rada“ uz podršku Vlade Velike Britanije i ambasade te zemlje u Srbiji. 

Cilj je bio da se poslovima staranja doda ekonomska vrednost i to je urađeno tako što su prema 
metodologiji Međunarodne organizacije za rad (ILO) korišćene zarade prema delatnosti, kao i broj 
sati utrošenih na različite neplaćene poslove u domaćinstvu dobijenih iz Republičkog zavoda za 
statistiku. 



13 

 

Sindikat Nezavisnost: Opasno skrivanje informacija o širenju virusa u 
RTV-u 
 
Povereništvo Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost u Radio-
televiziji Vojvodine (RTV) zatraţilo je danas od rukovodstva RTV-a da im hitno dostave 
informacije o tome da li u kolektivu ima zaraţenih virusom korona. 
 
Piše: Beta 
     

Sindikat je u saopštenju naveo da od rukovodstva zahteva da precizno navede koliko ima takvih 
slučajeva i koje mere su preduzete da se zašitite njihova prava, ali i zdravstvena bezbednost svih 
ostalih radnika RTV-a. 

„Od brojnih članova smo dobili informaciju o spekulacijama da u pokrajinskom javnom servisu ima 
inficiranih, ali da se od zaposlenih ti podaci kriju“, piše u saopštenju. 

Sindikat Nezavisost je dodao da se takvim odnosnom ozbiljno ugrožava zdravlje svih zaposlenih, ali i 
da skrivanje podataka o zdravstvenim rizicima ljudi koji svakodnevno dolaze na posao u RTV 
predstavlja krivično delo. 

Prema njihovim rečima, zaposleni na RTV-u su po prirodi posla svakodnevno na terenu i izveštavaju 
sa događaja kojima često prisustvuje veći broj ljudi, zbog čega je odgovornost rukovodstva RTV-a za 
očuvanje zdravstvene bezbednosti svojih radnika daleko veća. 

Objasnili su da svojim zahtevom ni na koji način ne žele da naruše bilo čije pravo na privatnost i 
zaštitu podataka o identitetu, već da apeluju da se ljudi koji vode RTV ponašaju odgovorno prema 
svim zaposlenima. 

Apelovali su na rukovodstvo RTV-a da pruži neophodnu podršku i pomoć zaposlenima koji su 
zaraženi virusom korona, a u skladu sa obavezama poslodavca. 

 

 


