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RASTERETITI SUDNICE: Sindikat pravosuĊa zatraţio jedinstvo postupanje sudova 

V.C.S 

Time će, kaţu, biti zaštićeni i zaposleni, i graĊani, i stranke. 

I Sindikat pravosuĎa Srbije, posle Društva sudija i Alumni kluba Pravosudne akademije, zatražio je da 
se svim zaposlenima u sudovima, tužilaštvima i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, u što većoj 
meri omogući rad od kuće, radi prevencije od širenja virusa korona. 
 
Time će, kažu, biti zaštićeni i zaposleni, i graĎani, i stranke. Sindikat pravosuĎa konstatuje da, uprkos 
tome što postoji preporuka Visokog saveta sudstva da svaki predsednik suda organizuje rad shodno 
novonastalim okolnostima u svom sudu, dosadašnje iskustvo upućuje na to da će predsednici imati 
različite poglede po pitanju organizovanja tog rada. 
 
Tako će i rad sudova biti različito organizovan. Sindikat se ujedno zahvalio svima u pravosuĎu "koji 
svoj posao u jeku epidemije obavljaju na radnim mestima kako bi država funkcionisala." 

SPREĈAVANJE ŠIRENJA VIRUSA KORONAMinistarstvo rada priprema 
pravilnik: Poslodavac brine o sapunu i alkoholu, radnici duţni da nose masku i 
zaštitnu opremu 
V. N. | 

Na poslu je neophodna i pojaĉana higijena i dezinfekcija radnih i pomoćnih prostorija 

POSLODAVCI bi do 10. avgusta trebalo da donesu plan primene mera, u skladu sa pravilnikom za 
sprečavanje širenja epidemije, koji je donelo Ministarstvo rada, a koji će stupiti na snagu 11. jula. 
 
 
Ovim pravilnikom propisano je šta je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja 
zaraze i smanjenja rizika, za bezbedan rad zaposlenih. 

Nova pravila se primenjuju na svim radnim mestima u radnoj okolini, izuzev rada na terenu i od kuće. 
Ako nije organizovan rad u smenama, neophodno je preraspodeliti radno vreme uvoĎenjem druge ili 
treće smene sa manjim brojem zaposlenih. 

Neophodna je i pojačana higijena i dezinfekcija radnih i pomoćnih prostorija, što uključuje redovnu 
dezinfekciju i često provetravanje radnog prostora. Zatim bi trebalo obezbediti dovoljnu količinu 
sapuna, ubrusa, vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, redovno čistiti 
površine koje se često dodiruju, posebno toalete, kao i kvake, telefone, računare... 

Poslodavac treba da obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene 
plastičnom kesom) iz prostorija, tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem. U slučaju 
pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih, prostor u kome je boravio zaraženi trebalo bi da se 
redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava, da se poštuju procedure ulaska i izlaska, koriste 
propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite. 
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Neophodno je definisati pravce kretanja zaposlenih kroz prostorije, organizovati strogu kontrolu 
kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen, a kontakte sa 
njima treba svesti samo na nužne. 

 

Nemci ODLOŢILI dolazak, Ţelezara ZAUSTAVILA PEĆ. Poĉelo je da se 
dogaĊa ono ĉega smo se PLAŠILI, a tiĉe se i RADNIH MESTA I PLATA 

Marko Andrejić 
Dve informacije danas su pokazale da nam se dešava ono od čega smo ozbiljno strahovali. Nemački 
avio gigant MTU, koji je naveliko najavljivao dolazak u Novu Pazovu, obelodanio je da će zbog 
krize odložiti dolazak investicije u Srbiju za 6 meseci. Sat vremena kasnije, kineska kompanija HBIS, 
vlasnik železare u Smederevu, objavila je da je zaustavila proizvodnju u jednoj od dve visoke peći i 
najavila vraćanje u pogon "kada budu stvoreni tržišni uslovi za ponovno pokretanje". 

Ovo su prvi potezi stranih investitora u Srbiji koji odlažu investicije i planove zbog trenutne situacije 
sa korona virusom. Ekonomski stručnjaci tvrde da nikako neće biti i poslednji jer je ovakva politika 
privatnih kompanija očekivana u okolnostima kada prihod i tražnja padaju na globalnom niovu. 
Posledice su, kako tvrde, manje ulaganja i novih radnih mesta, ali i manje sredstava u budžetu i 
prostora za ekonomski napredak zemlje. 

A, još koliko u septembru prošle godine Srbija je bila u vrhu po prilivu stranih direktnih investicija. 
Prema "Izveštaju o investicijama u svetu 2019" Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD), naša 
zemlja imala je najveći priliv stranih direktnih investicija i u regionu – 4,1 milijarde dolara, uz rast od 
44 odsto u 2018. godini. 

Optimistične najave imali smo i za ovu godinu. Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, u 
januaru je najavljivao da država radi na privlačenju više od 50 novih investicija, čija realizacija bi 
trebalo da počne tokom ove godine. 

"Danas nemate nijednu privrednu granu koja nije pogoĎena pandemijom i nijednog privrednika kome 
nije pao prihod u proteklim mesecima. Zato ne treba očekivati da će oni sada ulaziti u nove investicije, 
pa je nerealna i procena da ćemo nastaviti da rastemo u tom segmentu. Taj zastoj će jako loše uticati 
na celu srpsku privredu", ocenjuje Milan R. Kovačević, konsultant za strana ulaganja. 

On u razgovoru za "Blic Biznis" kaže da investicija nikada nije dovršena dok fabrika ne proradi i da će 
sigurno biti i kompanija koje će zaustaviti neke započete projekte. To se, navodi, ne dešava samo u 
Srbiji, već i u celom svetu. 

"Strane direktne investicije čine krupnu stavku u našem budžetu, a ove godine ih neće biti u 
očekivanom obimu. Pritom smo potrošili 2 milijarde na pomoć privredi, koje nismo planirali, zadužili 
smo se pod nepovoljnim uslovima u inostranstvu, podelili smo i po 100 evra svim punoletnim 
graĎanima...", podseća Kovačević. 

Naš sagovornik dodaje da korona virus nije doneo samo pandemiju bolesti, nego i "pandemiju 
ekonomije", pa će svet morati da se podesi na niži kvalitet života, na niži životni standard. 

https://www.blic.rs/biznis/privreda-i-finansije/od-ovoga-smo-strahovali-nemacki-mtu-odlozio-dolazak-u-srbiju/2dz5tyt
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"GraĎani će lakše savladati neke nove modele ponašanja, ali će niži standard teže prihvatiti, naročito 
oni delovi stanovništva koji su i dosad bili najosetljiviji. Teško će opstajati, jer nije pitanje samo 
očuvanja zaposlenosti, već tržišta. Na primer, frizeri ili manji ugostitelji možda nisu otpuštali radnike, 
ali ne rade i samim tim nema prihoda, nema novca za plate...", zaključuje Milan R. Kovačević. 

Sličnog mišljenja je i Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji kaže da je 
teško u krizi doći do novih investicija. On podseća da strani investitori i inače, kada je mnogo 
sigurnija situacija nego danas, čim naiĎu na malu prepreku produže dalje, a trenutno nemaju razloga 
za optimizam, ne samo u Srbiji, nego na globalnom nivou. 

"Mi smo ranjiva privreda i mislim da ćemo imati velikih problema sa stranim investitorima, jer oni 
koji već posluju kod nas uglavnom nemaju svoj finalni proizvod nego rade za poznatog kupca. To su 
svi ovi proizvoĎači kablova, raznih komponenti za automobile... Oni zavise od globalnih partnera, a 
kako je automobilska industrija trenutno u velikom problemu, neće biti puno posla ni za naše 
fabrike", objašnjava Savić u razgovoru za "Blic Biznis". 

"Sve ovo će katastrofalno uticati i na budžet. Već u maju smo 2 milijarde evra u minusu, a imali smo 
evro obveznice, odložili smo za tri meseca plaćanje poreza i doprinosa, isplatili smo minimalac... 
Imamo dosta rashoda i za nabavku medicinskog materijala u ovom trenutku i bojim se da će stopa 
privrednog rasta biti u većem minusu nego što je bila 2014. godine, a tada smo imali pad od 7,6 
odsto", navodi profesor Savić. 

Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom 2018. bruto priliv stranih direktnih 
ulaganja u Srbiju iznosio je 3,5 milijardi evra (8,2 odsto BDP-a), što je omogućilo da 
deficit tekućeg raĉuna platnog bilansa i ĉetvrtu godinu zaredom bude više nego u 
potpunosti pokriven prilivom stranih direktnih investicija. 

Samo tokom 2018. godine Srbija je privukla 107 projekata direktnih stranih investicija, odnosno za 26 
više nego 2017. godine, što je rast za gotovo jednu trećinu. 

 

У туризму отпуштен сваки трећи запослени 

Пет удружења која окупљају 4.500 агенција траже бруто минималне зараде до 
краја године и правну могућност да замрзну делатност својих предузећа 

Удружења туристичких агенција Србије затражила су јуче од владе и ресорних министарстава 
додатну помоћ како би опстали у овим, за туризам изузетно тешким условима. Они су 
предложили да им до краја године држава обезбеди бруто минималне зараде, као и правну 
могућност да замрзну делатност предузећа до годину дана како би спречили банкроте и 
масовна отпуштања радника. Захтев је упућен кабинету премијерке Ане Брнабић, 
Министарству финансија, Министарству привреде, Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација, Туристичкој организацији Србије и туристичкој инспекцији, наводи се у 
саопштењу Удружења туристичких агенција Србије (УТАС). 

http://www.politika.rs/
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Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић за наш лист каже да разуме 
тешку ситуацију у којој су се нашле агенције, али да не жели ни да им даје лажна очекивања и 
наду, будући да је тешко у овом тренутку говорити о додатној помоћи државе. 

– Влада је на почетку ове кризе изашла са мерама које су биле реалне и могуће. Разумем 
проблеме који муче све у сектору туризма, али нисам сигуран да ли ће бити додатне помоћи. 
Ситуација је тешка у свим секторима. Објективно, није било ни реално очекивати да ће 
туристичка сезона бити могућа ове године, нити да ће агенције успети да послују овог лета – 
каже Љајић. 

Иза захтева за додатну помоћ туристичком сектору стоји пет удружења која окупљају више од 
4.500 туристичких агенција у Србији – УТАС, Национална асоцијација туристичких агенција 
Србије (ЈУТА), Пословно удружење туристичких агенција (АТАС), Асоцијација независних 
туристичких агенција (АНТАС) и Удружење рецептивних агенција Србије (УРА). Како су навели 
у саопштењу, удружења ће надлежним институцијама представити податке о пословним 
губицима и образложити наведене мере за које верују да ће омогућити опстанак већине 
предузећа у туризму, као и очување неколико хиљада радних места. Они додају да су многе 
европске земље већ одредиле додатну помоћ најугроженијим секторима у привреди, међу 
којима су и туризам и угоститељство. 

Туристички сектор Србије је, да подсетио, користио олакшице које је влада донела у сету мера 
за помоћ привреди. После три месеца, колико су ове олакшице помогле тек толико да се овај 
сектор мало опорави, очекивања запослених да ће држава да им помогне и у наредном периоду 
су изгледа без покрића. Од очекиване финансијске подршке кроз исплату минималца у дужем 
периоду, продужетка мораторијума на дужи период, као и повољнијих услова за добијање 
кредита, добили су само могућност да се задужују код банака по повољнијим условима. Захтеве 
које су доставили влади и ресорним министарствима су још тада истакли, уз образложење да је 
неизвесно да ли ће уопште моћи да реализују започете послове и летње аранжмане. Сада, када 
је јасно да сезона одмиче, а да осим забрана, ништа није извесно, помоћ је, кажу, потребније 
него икада раније. 

У туристичким удружењима наводе да је све више агенција које престају да раде и да је већ сада 
у туризму без посла остало 30 одсто запослених. 

Италија помаже туризму и ауто-индустрији 

Према подацима Уједињених нација, пета најпосећенија земља на свету Италија ових дана 
разматра нове мере за помоћ ауто-нндустрији и туризму који су највише погођени током 
пандемије. Влада ове земље ће, како је пре два дана саопштено, редефинисати пореске 
олакшице да би помогла најугроженије, а ту спада и туризам који чини 13 одсто БДП-а. 

 

Savić: Drţava ne treba dodatno da pomaţe privredu 
 
Drţava ne treba dodatno da pomaţe ni najugroţeniji deo privrede novim paketom 
pomoći da bi ublaţila posledice pandemije virusa COVID-19 jer nema zlatni ćup, već bi 
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taj novac morala nekome da uzme, da bi dala drugome, rekao je danas profesor 
Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. 
 
Piše: Beta 
     

„Nema smisla uzeti novac od jednih, da bi se dao drugima“, rekao je Savić za Betu. 

Dodao je da pomoć države u tržišnoj privredi nije uobičajena, osim u velikim krizama, a da je 
finansijska podrška privatnom sektoru isplatom tri minimalne zarade za zaposlene bila razumna i 
opravdana. 

Radnicima je tada, kako je rekao, bilo uskraćeno pravo na rad, jer je zbog bilo pandemije uvedeno 
vanredno stanje i ograničeno kretanje, pa je pomoć u platama bila razumljiva, ali je taj novac trebalo 
uplatiti na račune radnika, a ne poslodavaca. 

Savić je ocenio da nije bilo opravdano deliti po 100 evra svim punoletnim graĎanima, već je 
najsiromašnijima trebalo dati veći iznos od te sume. 

„Srbija ne spada u red bogatih zemalja kao što je, na primer Nemačka, već se može i mora uporeĎivati 
sa zemljama iz neposrednog okruženja, a dala je pomoć privredi mogo veću nego te države“, rekao je 
Savić. 

Država bi za novu pomoć privatnom sektoru, prema njegovim rečima morala dodatno da se zaduži, pa 
bi učešće javnog duga vrlo brzo prešlo 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a to je „ozbiljno“ 
zaduženje. 

Takav dug, kako je rekao, za epilog može imati ponovno urušavanje javnih finasija, za čije ozdravljenje 
su u periodu 2014-2018. godine najveći teret podneli penzioneri i zaposleni u javnom sektoru. 

Privreda ni do sada, kako je rekao, nije iskoristila mogućnost da uzme povoljne kredite koje je 
obezbedila država, dajući garanciju od 480 miliona evra. 

„Od dve milijarde evra za koliko je obezbeĎena garancija države privreda je uzela ili aplicirala za 
kredite u iznosu od jedne milijarde evra, što je ozbiljan signal da i vlasnici preduzeća procenjuju da 
slamanje epidemije neće biti brzo i da će oporavak biznisa potrajati možda više godina, zbog čega oni 
neće moći uredno da servisiraju svoje dugove“, rekao je Savić. 

To, kako je ocenio, potvrĎuje i nedavno publikovan podatak da je proizvodnja u nekim firmama koje 
rade komponente za automobilsku industriju u aprilu bila niža za 80 odsto u odnosu na isti mesec 
prethodne godine. 

On je rekao da su najglasniji u zahtevu za pomoć oni koji rade u „sivoj“ zoni privrede i uglavnom ne 
plaćaju poreze i doprinose radnicima, ne retko kasne sa platama, koje najčešće nisu veće od 
minimalne zarade. 

„Stanje u srpskoj privredi nije dobro. Njena konsolidacija u dobroj meri zavisi od oporavka naših 
najvećih spoljno-trgovinskih partnera Nemačke i Italije, kao i stranih investitora, meĎu kojima su 
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najbrojniji iz Nemačke, a prognoze MeĎunarodnog monetarnog fonda, (MMF) o oporavku tih zemalja 
u narednoj godini su veoma, veoma loše“, rekao je Savić. 

Vlast u Srbiji je, kako je kazao, nerealno optimistična, kada računa sa padom BDP-a od oko jedan 
odsto. 

Na pitanje da li država dodatno treba da pomogne sektoru turizma, kao što to radi Hrvatska, Savić je 
rekao da je njegov udeo u BDP-u Srbije nekoliko procenata i da se ne može porediti sa Hrvatskom gde 
turizam čini skoro 25 odsto BDP-a i „gde bez efikasnog funkcionisanja te grane nema ozbiljnog 
razvoja“. 

Odgovarajući na pitanje kako je država godinama obezbeĎivala novac za subvencije, uglavnom 
stranim investitorima za otvaranje fabrika i novih radnih mesta, Savić je rekao da to nisu veliki iznosi 
u odnosu na razne vrste pomoći koje država daje privredi. 

„Država je u periodu od 2014. do 2017. godine na razne vrste dotacija (garancije, subvencije, 
pomoći…) privredi i graĎanima davala u proseku godišnje oko 800 miliona evra, odnosno 2,4 
milijarde evra za te tri godine“, rekao je Savić. 

Za subvencije stranim investitorima za plate zaposlenih radnika od 2006. godine do 2016. godine, 
kako je rekao, prema raspoloživim podacima dato je nešto više od pola milijarde evra, što znači oko 50 
miliona u proseku godišnje, a tome treba dodati i sredstva za ureĎenje zemljišta, izgradnju 
infrastrukture, kao i učešće u investiciji. 

„Ta pomoć, iako nije prevelika, bode oči, a ne vide se druge mnogo veće dotacije“, rekao je Savić. 

Procenio je da se početkom oktobra, kada ističe obaveza firmi koje su uzele državnu pomoć da zadržr 
zatečeni broj zaposlenih na početku pandemije, uz dozovljeno otpuštanje do deset odsto, mogu 
očekivati masovnija otpuštanja, pre svega zaposlenih na povremenim i privremenim poslovima, kao i 
putem agencija. 

„Država ne treba da se obazire mnogo na pojačani „pritisak‟ i ucene poslodavaca, da će ukoliko ne 
dobiju pomoć, masovno otpustiti zaposlene“, rekao je Savić. 

Dodao je da će „neki od njih to uraditi čak i ako dobiju sredstva, jer nema te pomoći države koja može 
održati preduzeće u životu, ukoliko ono nema „zdrav‟ biznis“. 

Poslodavci se, prema njegovim rečima, neće ustezati i od smanjivanja plata, produženja radnog 
vremena, zakašnjenja u isplati zarada i drugih vidova smanjenja troškova na zaposlenima. 
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Има посла на српском тржишту рада: Траже се заваривачи, васпитачи, 
гинеколози... 

     

Министарство за рад саопштило је да у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
континуирано спроводи мере политике запошљавања. 

 
Како наводе, међу незапосленима за које има највише слободних радних места су чистачи, 
заваривачи, књиговође, гумарски манипуланти, васпитачи, гинеколози, инжењери, 
универзитетски професори права... 

Према речима министра Зорана Ђорђевића од 27. фебрура до 15. маја тачније за време 
епидемије, за накнаду у случају незапослености пријавило се 14.500 грађана, а по најновијим 
подацима РЗС од 15. маја запослених је 2.196.372, што је за 6.988 више него 27. фебурара. 

Како се наводи у подацима НСЗ до посла најбрже долазе високообразовани профили као што 
су дипломирани инжењери - информационих технологија, електротехнике и рачунарства, 
електронике, грађевине са одговарајућим лиценцама, професори математике, физике, 
информатике и рачунарства, наставници/професори страних језика. 

Међу том групом високообразованих су и лекари - анестезиолози, кардиолози, офталмолози, 
гинеколози, фармацеути, биохемичари, стручњаци за финансије - рачуновође. 

Када су у питању профили средњег нивоа образовања, брже долазе до посла следећи профили: 
оператер на ЦНЦ машинама, заваривач, књиговођа, рачуновођа, неговатељ, медицинске 
сестре - специјалиста инструментирања, кувар, електротехничар - електронике, рачунара, 
рачунарских мрежа и телекомуникација, техничар за компјутерско управљање, радник на 
обезбеђењу - техничари обезбеђења, армирач, зидар, тесар. 

 
Преквалификација 

У 2020. години спроводе се и обуке за тржиште рада за незапослене особе са инвалидитетом 
као и преквалификације. 

„Желимо да свим грађанима обезбедимо адекватне послове од којих ће моћи да живе и граде 
своје породице. Имамо велики број паметних, стручних, образованих и вредних људи који ће 
радом земљи пружити просперитет у сваком смислу”, рекао је Ђорђевић. 

 
Како је навело Министарство према евиденцији НСЗ највише места за запошљавање у I 
степену стручне спреме има за чистаче, манипуланте у производњи каблова и проводника, 
комуналне хигијеничар, гумарске манипуланте... 
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У II степену стручне спреме до посла најбрже долазе шивачи текстила, помоћни грађевински 
радници, помоћници оператера производње и одржавања рачунарске опреме, састављачи 
електрожичаних снопова, пакери, возачи виљушкара, помоћни кувари... 

Међу људима који имају III степен стручне спреме до посла лакше долазе и продавци, шивачи 
конфекције, бравари, магационери, електрозаваривачи, возачи друмског возила... 

„У IV степену стручне спреме: грађевински техничар, машински техничар - контролор 
квалитета, машински техничар - конструктор, економски техничар, универзални заваривач, 
продавац, административни техничар, медицинске сестре, возачi теретног моторног возила, 
електротехничар енергетике...”. наводи Министарство и прецизира да са петим степеном 
навјише шансе има ливац челичног лива. 

Вишег и високог нивоа образовања тражени су комерцијалисти, менаџери, васпитачи, 
машински инжењери, економисти за финансије, рачуноводство и банкарство, инжењери 
грађевинарства... 

Тражени су и они који имају VI-2 степен - струковни васпитач, економиста, струковни 
економиста, васпитач, социјални радник... 

У VII-1 степену потребни су дипломирани инжењер грађевинарства, економисти, машински 
инжењери/мастер инжењер машинства, правници, економисти за општу економију, 
банкарство и финансије, машински инжењери - конструктори, доктори медицине... 

У VII-2 степену потребни су специјалисти гинекологије и акушерства, хирурзи, интерне 
медицине, магистри економских наука, организатори трговинског пословања - специјалисте 
маркетинга ... 

У VIII степену стручне спреме: универзитетски професор права, научни истраживач социјалне 
политике, доктор економских наука... 

Д. Млађеновић 

 

 


