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Вучић прогнозерима већег привредног пада: Не помаже вам ни 
корона 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Многи навијају за корону, како би могли да износе лоше прогнозе и критикују 

актуелну власт, иначе много успешнију од њих, поручује данас председник Александар Вучић 

поводом изјаве некадашњег гувернера централне банке Дејана Шоишкића. 

"Шошкић је упропастио НБС и динар, изабрали су га за гувернера људи из ДС и СПС кад је 

било потребно 75 динара за један евро, а када је силазио са власти 117 динара. Зар нисте имали 

моралну обавезу да поднесете оставку?", запитао је Вучић. 

Каже да је то огроман пад вредности динара за само три или четири године, док је сада динар 

на истом нивоу упркос кризи са короном. 

На питање новинара Пинка како коментарише то што бивши гувернер НБС Дејан Шошкић 

тврди да ће пад БДП у Србији бити око 4,5 или пет одсто, односно већи од његових, Вучићевих, 

прогноза и предвиђања НБС, Вучић каже да ММФ предвиђа да ће пад бити три одсто, по чему 

би Србија била једна од две најбоље земље у Европи. 

Вучић истиче да то што говоре и Шошкић и други попут Милана Ћулибрка није истина, као и 

да се после лицемерно извињавају иако ће наставити да износе неистине. 

Председник додаје да зато многи навијају за корону, али да мржња у политици највише говори 

о онима који је износе. 

 Желимо да Србија у економији, упркос највећој економској кризи која је погодила модерни 

свет, буде најуспешнија земља у Европи и свету, изјавио је данас председник Србије 

Александар Вучић и додао да многи који га критикују навијају за корону јер им је то једини 

спас. 

 Каже да се свет суочава са највећом економском кризом, не само од 1945. године, већ и од 1929. 

године, а Србија од 1878. године од када је настала као модерна држава. 

 

 
У Канади отворено више од милион радних места 
Извор:Танјуг 

 

ТОРОНТО: У Канади је од јуна до јула отворено преко милион радних места што је знак да је 

економски опоравак у току.  

Истраживачки институт АДП процењује да је број радних места у току овог периода порастао за 
1.149.800 широм земље, после константног пада између марта и јуна. 
Подаци објављени у четвртак не узимају у обзир нова радна места у пољопривредном сектору, 
која су често сезонска у овом периоду. 
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Према АДП-у, област трговине, транспорта и јавних услуга су гране где је економски опоравак 
најинтензивнији. 
У тим секторима је у јулу било 340.000 висе нових радних места него у претходном месецу. 
Пораст је такође био значајан у здравству, рекреацији, смештају и изградњи. 
„Тржиште рада је у јулу остварило раст посла, пошто су се предузећа почела поново отварати. 
Долазимо до повећања посла у свим индустријама “, прокоментарисао је Аху Илдирмаз, 
потпредседник и ко-директор истраживачког института АДП. 
Упркос свему, ови подаци, процењени на основу података о платним билансима АДП-а, не 
дозвољавају Канади да надокнади губитке посла забележене током пандемије. 
 

 

 

 
 

Мировање дугова прихватило 2,3 милиона дужника 
Извор:Танјуг 
 
Други мораторијум на отплату кредита прихватило је мање дужника него приликом првог 
мораторијума, речено је Танјугу у Народној банци Србије. 
Према подацима НБС, нови мораторијум је прихватило 82 одсто дужника, односно 69 одсто 
дужника правних лица и 82 одсто дужника физичких лица. 
То је нешто мање него приликом првог мораторијума када је 91 одсто дужника прихватило 
мораторијум, односно 84 одсто дужника правних лица и 91 одсто дужника физичких лица. 
Да је та мера усвојена са разлогом и у правом тренутку, говори чињеница да је нови 
мораторијум на обавезе према банкама прихватило готово 2,3 милиона дужника, наводе у НБС. 
Додају да је након престанка мораторијума, банка дужна да сачини нови план отплате 
продужен за период трајања мораторијума. 
План отплате мора бити сачињен на начин којим се обезбеђује потпуна информисаност 
дужника о свим елементима обавеза и начина њиховог измиривања. 
Банка је дужна и да свим дужницима који су користили мораторијум, ако је то применљиво с 
обзиром на врсту конкретног производа, достави нови план отплате путем електронске или 
редовне поште, без додатних трошкова за дужника. 
По престанку мораторијума, редовна камата, обрачуната на начин прописан Одлуком о 
привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије ковид-19 у циљу 
очувања стабилности финансијског система, равномерно се распоређује на период отплате 
кредита и других производа и не приписује се главници дуга, а период отплате се продужава за 
период трајања мораторијума. 
Након достављања плана отплате, дужник може, у року од седам дана по достављању 
поменутог плана да се определи око начина отплате главнице и камате. 
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ДАНАС ПОЧИЊУ ПРЕГОВОРИ О МИНИМАЛЦУ ЗА 2021. Синдикати, 
послодавци и држава укрстиће ставове о заради за 350.000 радника 
Извор:Танјуг 
  
Преговори о минималној цени рада у 2021. години, који по закону треба да буду завршени до 
15. септембра, почеће данас. 
Србија до 2025. треба да достигне просечну плату од 900 евра и пензију од 440 евра, изјавио је 
министар за рад Зоран Ђорђевић уочи данашњег састанка представника државе, синдиката и 
радника. 
Ђорђевић је рекао Танјугу да држава свим мерама ради у правцу да се, с једне стране задрже 
радници и да не изгубе свој посао, а с друге стране да се створе добри услови за рад. 
Наводи да постоји добра сарадња и са синдикатима и послодавцима и да су они, како каже, и те 
како схватили ситуацију у којој се налази држава. 
Истакао је да очекује најбоље мере које ће ићи у правцу испуњена циљева програма "Србија 
2025" који су, додаје, поздравили и синдикати и послодавци и рекли да је тај циљ "сасвим 
реалан". 
- Волели бисмо да буде и више од тога, али то је минимална лествица коју смо сви добили као 
задатак - поручио је Ђорђевић.  
Председник УГС "Независност" Зоран Стојиљковић сматра да је договор могућ, међутим, каже 
да би синдикати требало да одложе за годину дана свој захтев да минималац не може да буде 
мањи од 300 евра. 
Иначе, синдикати већ дуже време траже да минималац достигне вредност минималне 
потрошачке корпе, што је око 37.000 динара. 
Стојиљковић је рекао Тањугу да овогодишње разговоре око минималца додатно компликује 
пандемија која ће довести до рецесије и смањење друштвеног производа. 
Такође, напомиње, да се разговори одвијају у ситуацији када имамо само техничку владу која је 
на крају свог мандата. 
Наводи да би достизање минималне потрошачке корпе значило да минималац порасте за око 
25 одсто. 
- Простор за неки договор видим у томе што ћемо нешто умањити минималну преговарачку 
карту и пристати на мањи, и одложити за још годину дана обећање да нико у земљи не ради за 
мање од 300 евра - рекао је Стојиљковић. 
Уколико у разговорима не буде сагласности репрезентативних послодавачких организација и 
синдиката, законска могућност је да влада својом одлуком уведе минималну зараду. 
- Међутим, немамо извесну ситуацију да ћете нову владу поготово у оперативном смислу имати 
пре 15. септембра због чега је одговорност увећана - указује Стојиљковић. 
Почасни председник УПС-а Небојша Атанацковић каже би било најбоље да се привремено 
"замрзне" минималац пошто још није формирана нова влада или да се до краја године одложи 
доношење одлуке о повећању минималца, како би се видело колики ће бити раст привреде у 
овој години. 
Атанацковић наводи у изјави за Тањуг да ће у петак бити одржан колегијум Социјално-
економског савета који чине представници УПС - а, Савеза самосталних синдиката, УГС 
Независност и Министарства рада и да ће на састанку бити речи о датуму одржавања седнице 
СЕС-а, као и о цени минималца у 2021. години. 
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- Свако ће изнети свој став о минималној цени рада - каже Атанацковић додајући да ће тако 
почети разговори на ту тему, али да ће тек после уследити званични преговори. 
Влада је прошле године повећала минималац са 27.000 динара на око 30.000 динара у 2020. 
 

 

 
 

Синдикати траже мораторијум на преговоре о утврђивању минималне 
цене рада 
Аутор:Бета  
 
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) саопштила је да захтева тромесечни 
мораторијум на преговоре о утврђивању минималне цене рада због "невиђене економске, 
социјалне и друштвене кризе изазване епидемијом короне". 
"Епидемији се у најбољем случају, средином следеће године, можда, назире крај као и потпуној 
неизвесности економских и друштвених кретања и то је разлог да АСНС, као друштвено 
одговорна организација, захтева тромесечни мораторијум на утврђивање минималне цене 
рада", наводи се у саопштењу.  
Додаје се да би се на тај начин "дала шанса од сто дана новој Влади, видело у ком се правцу 
креће епидемија, сагледала кретања и последице и омогућило да се систематски и 
свеобухватно, у условима перманентне кризе, сагледају сви њени аспекти" . 
 "Тада би се на бази егзактних параметара утврдила равнотежна минималне цена рада коју би 
реална економија могла да исплати, али и која би омогућила пристојну зараду и пристојан 
живот радницима Србије", наведено је у саопштењу. 
Истиче се да се минимална цена рада не утврђује лицитацијом и квази преговорима, већ 
егзактно, на основу критеријума утврђених Законом о раду, и то: егзистенцијалних и 
социјалних потреба запосленог и његове породице изражених кроз вредност минималне 
потрошачке корпе. Међу критеријумима су, како се наводи, и кретања стопе запослености на 
тржишту рада, стопе раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, 
продуктивности и просечне зараде у Републици. 
АСНС је подсетио учеснике социјалног дијалога да Србија нема Владу, да Влада треба да донесе 
свој програм, са економским и социјалним параметрима дефинисаним кроз одговарајуће 
политике, између осталог и политиком зарада и плата. 
Како се наводи "не би било коректно, а и економски и социјално потпуно би било неодговорно 
да се кроз некомпетентне одлуке социјалних партнера новој Влади и целом друштву наметне 
обавезујуће бреме, са великим економским и социјалним последицама по економију и, пре 
свега, радни, економски и социјални положај радника". 
"Преговорима око утврђивања минималне цене рада почела је фарса, лицитација и погађање 
па за послодавце, као и увек, нема простора за повећање, репрезентативни синдикати траже 
37.000 динара, повећање од преко 25 одсто, иако знају да то спада у сверу маште и бајки", 
оценио је АСНС. 
Истакао је да "Влада, по обичају мудро ћути и чека да Председник донесе одлуку и све по 
старом опробаном рецепту и вуци сити и радници гладни".  
 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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ЛЕПА ВЕСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ: Пензије остају на једном 

чеку  
Аутор:Ј. Ж. С. 
 
ПЕНЗИЈЕ за више од 1,7 милиона корисника ће се, како сазнају "Новости", до 

даљег исплаћивати у целости.  

Докле ће то трајати нико није могао да нам потврди, али је засада сигурно да се наредних 
неколико месеци нећемо враћати на исплату у два дела - почетак и крај месеца. 
Овакав начин постојао је и раније за војне и кориснике пољопривредних пензија, а за остале је 
уведен током ванредног стања, како би се пензионерима олакшало подизање новца. Поред 
тога, исплатом пара одједном мањи су и трошкови за Фонда ПИО, једноставнија је обрада 
обустава уколико их има по чеку, а и већини пензионера више одговара. 
Према подацима Фонда ПИО, на месечном нивоу за исплату пензија и осталих права из 
пензијског и инвалидског осигурања, као што су накнада за негу и помоћ другог лица, за 
телесно оштећење, погребне трошкове, као и за здравствено осигурање најстаријих, издваја се 
55 милијарди динара. Фонд је и у време епидемије вируса корона радио све време. 
- Број примљених захтева за остваривање права на старосну, превремену старосну, инвалидску 
и породичну пензију је у периоду пандемије за 9,9 одсто мањи од броја захтева примљених у 
упоредном периоду претходне године - кажу у Фонду. 
У првој половини текуће године, у законском року је решено око 87 одсто поднетих захтева, 
што значи да се од 10 примљених захтева 8,7 решења донесе у периоду до 60 дана. То јесте 
мало лошији резултат у односу на упоредни период претходне године, али је сасвим у складу са 
могућностима Фонда да у периоду ванредног стања и ванредне ситуације одговори на захтеве 
грађана. 
 

 

СИНДИКАТ НЕЗАВИСНОСТ: Договор око минималца од 300 евра 

могућ ако синдикати одложе свој захтев  
Извор:Танјуг 
 
ПРЕГОВОРИ о минималној цени рада за 2021, који по закону треба да буду 

завршени 15. септембра, почињу сутра, а председник УГС "Независност" Зоран 

Стојиљковић сматра да је договор могућ, међутим, каже да би синдикати требало 

да одложе за годину дана свој захтев да минималац не може да буде мањи од 300 

евра.  

Иначе, синдикати већ дуже време траже да минималац достигне вредност минималне 
потрошачке корпе, што је око 37.000 динара. 
Стојиљковић је рекао Тањугу да овогодишње разговоре око минималца додатно компликује 
пандемија која ће довести до рецесије и смањење друштвеног производа. 
Такође, напомиње, да се разговори одвијају у ситуацији када имамо само техничку владу која је 
на крају свог мандата. 



8 

 

Наводи да би достизање минималне потрошачке корпе значило да минималац порасте за око 
25 одсто. 
"Простор за неки договор видим у томе што ћемо нешто умањити минималну преговарачку 
карту и пристати на мањи, и одложити за још годину дана обећање да нико у земљи не ради за 
мање од 300 евра", рекао је Стојиљковић. 
С друге стране, додаје, требало би и држава да предузме одговарајуће трошкове тако што би 
релаксирала позицију послодаваца, довела до тога да се укину парафискални намети и посебно 
да се повећа неопорезиви део зарада и да се приближи вредности минималне зараде. 
Уколико у разговорима не буде сагласности репрезентативних послодавачких организација и 
синдиката, законска могућност је да влада својом одлуком уведе минималну зараду. 
"Међутим, немамо извесну ситуацију да ћете нову владу поготово у оперативном смислу имати 
пре 15. септембра због чега је одговорност увећана", указује Стојиљковић. 
Истиче и да већина послодаваца, према анкети коју су одрадили, није спремна на увећање 
минималца, оправдајући то лошом економском ситуацијом у појединим секторима. 
 

 

НОВИ МИНИМАЛАЦ Синдикати зацртали лимит испод кога неће ићи, 

послодавци траже замрзавање  
Извор:Новости онлине 
 
О НОВОЈ минималној месечној заради у Србији требало би да пресече нова влада, 

а до њеног формирања, синдикати, послодавци и држава укрстиће ставове и 

покушати да нађу решење.  

Како кажу у синдикату који ће учествовати на преговорима, њихов став је да је 34.000 динара 
"цифра испод које се не би ишло", а што би било повећање тренутног минималца за око 4.000 
динара. 
Сутра је први састанак три стране, а синдикати су спремили три опције са којима ће изаћи на 
преговоре: 
Први је да се минимална зарада, која данас износи 30.022. динара, изједначи са минималном 
потрошачком корпом, што би значило повећање минималца за око 25 одсто на 37.700 динара. 
Овакав темпо раста је договорен ранијих година. Синдикалци су, међутим, данас свесни 
околности и нових проблема у привреди, тако да тешко и очекују реализацију овог ранијег 
обећања. 
Други предлог који ће изнети пред послодавце и владу, јесте повећање минималца за 5.000 
динара, на 35.000, што би био раст од око 11 одсто. Толико процентуално повећање, подсетимо, 
било је и претходне године када је договорено повећање минималне зараде са 27.000 на 30.000 
динара. 
- И трећи предлог, испод кога не бисмо ишли, јесте повећање на 34.000 динара - каже Зоран 
Михајловић, секретар Већа Савеза самосталних синдиката Србије. 
То би било нешто мање повећање него прошле године, када је Влада одобрила највећи раст 
минималца до сада. 
Саговорник каже да је пре корона кризе минималац примало 350.000 радника у Србији, а да је 
сада та бројка већа. 
- Много је радника на плаћеном одсуству због актуелне кризе и већини је зарада смањена на 
минималац. Моје процене су да би до краја године број запослених на минималцу у Србији 
могао да буде и већи од 500.000. И зато је важно да постојећи минималац иде горе - оцењује 
Михаиловић, не спорећи да су и држава и послодавци суочени са проблемима, али и додајући 
да није добро да се криза ломи преко леђа радника. 
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Саговорник додаје и да ће о минималцу највероватније преломити нова влада. 
С друге стране, велики број послодаваца, чак 85 одсто, према анкети Уније послодаваца, сматра 
да повећање минималца није оправдано. 
- Минимална цена рада се увек одређује на основу наговештаја како ће изгледати следећа 
година. С обзиром на целу ситуацију са пандемијом и неизвесност о даљем току и здравствене и 
економске кризе, никоме није довољно јасно којим критеријумима би се требало водити сада - 
објаснио је недавно Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије. 
Атанацковић подсећа да је став Уније послодаваца да се цена минималца одређује у односу на 
БДП и у односу на инфлацију, а то су до сада били релативно стабилни показатељи – српска 
привреда је расла између 3,5 и 4 одсто, док је инфлација била испод 2 процента. 
- Ми ћемо овог пута тражити мораторијум на цену минималне зараде, односно да остане на 
садашњем нивоу све док се не установе неке друге околности и док не будемо били у прилици 
да предвиђамо даља дешавања. Нећемо бити ни за раст, а ни за смањење - истиче саговорник. 
 

 

 

Министартво за рад додељује средства за пројекте економског 
оснаживања жена 
Пише: ФоНет 

 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уручио је 
уговоре удружењима која су добила средства по Јавном конкурсу на тему „Економско 
оснаживање жена из категорије једнородитељских породица”, саопштено је данас из 
Министарства. 
Ђорђевић је рекао да је ове године седам невладиних организација добило уговоре за добијање 
средства и да верује да ће их искористити на најбољи могући начин и „дати неке нове смернице 
и идеје за додатно унапређење економског оснаживања жена у друштву”. 
Он је додао да је Министарству финансија дат предлог да се у припреми плана буџета за 
следећу годину, у ту сврху издвоји још више средстава. 
Ђорђевић је упозорио и да ће бити обављена и контрола трошења добијених средстава и да ће 
удружења, код којих се утврди да је било пропуста, морати да врате новац у буџет. 
Организације које су добила средства су Удружење уметничких и старих заната и домаће 
радиности „Вили вез”, Европска иницијатива пословних жена „Еврожена”, Центар за 
истраживање Дунавског региона, Удружење грађана и грађанки „Центар за подршку женама”, 
Промоција здравог живота, Удружење грађана Еколошко друштво „Бујановац” и Удружење 
грађана „Лига 33”. 
 
 

Секција младих: „Моја прва плата“ није у складу са Законом 
Пише: Љ.Б. 

 
Уредба о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ није донета у складу са 
Законом о Социјално-економском савету који предвиђа да СЕС разматра питања политике 
запошљавања, здравствене и социјалне заштите и сигурности. 
Није поднета СЕС-у на разматрање нити су социјални партнери, синдикати и послодавци 
имали претходни увид у њу, истичу у Секцији младих Савеза самосталних синдиката Србије. 
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Последице брзоплетог доношења Уредбе су, како се наводи у њиховом саопштењу, 
промовисање неуређених радних односа од стране Владе, Министарства рада, Министарства 
финансија, Министарства омладине и спорта, Националне службе за запошљавање и 
Привредне коморе Србије.  
„Ангажовање корисника програма путем Уредбе доводи у питање здравље и безбедност 
корисника Програма, примање накнаде за износ далеко испод минималне зараде и пораст 
радника који примају зараде толико ниске да су на или испод границе сиромаштва и развој 
прекарних-ризичних радних односа у којима су радници изразито неравноправни у односу на 
послодавца“, истиче се у саопштењу Секције младих. 
Они напомињу да је Уредбу неопходно проширити тако да послодавац кориснику програма 
мора да исплати разлику до износа минималне зараде и да му обезбеди накнаду за топли оброк 
и превоз. 
Неопходно је, како напомињу, да се дода одредба да ће Уговор садржавати максималан број 
радних сати дневно и недељно, да предвиди трајање обавезног дневног и недељног одмора, 
право на коришћење боловања. Уговори морају обавезати послодавца да кориснику програма 
обезбеди и средства и опрему за личну заштиту на раду, накнаду трошкова превоза и исхране 
на раду. 
 
 

Синдикати за повећање минималца на 37.000, послодавци против 
Пише: Бета 

 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански синдикат (УГС) 
„Независност“ залажу се за повећање минималне цене рада за 2021. годину са садашњих 30.022 
динара на 37.000 динара. 
Унија послодаваца је против било ког повећања и за одлагање преговора до краја године, рекли 
су данас представници та два социјална партнера у Социјално-економском савету (СЕС). 
Председник синдиката УГС „Независност“ и председавајући у СЕС-у Зоран Стојиљковић рекао 
је за Бету да преговори око минималне цене рада треба да почну следеће недеље и да ће тај 
синдикат тражити да се „минималац“ повећа на 37.000 динара колико кошта минимална 
потрошачка корпа. 
Цена рада за наредну годину утврђује се преговорима социјалних партнера у СЕС- у, 
представника синдиката, послодаваца и државе до 15. септембра текуће за наредну годину, а 
ако се не постигне договор одређује је држава. 
„Ове године ће отежавајућа околност за преговоре бити то што је ово техничка влада и што ће и 
ако се изабере нова бити са ограниченим капацитетом“, рекао је Стојиљковић. 
Додао је да су параметри који ће усмеравати преговоре: раст бруто домаћег производа (БДП) у 
наредној години, кретање запослености, раст цена и инфлација као и ниво инвестиција који се 
очекују у наредној години. 
Стојиљковић је рекао да су преговарачке позиције лимитиране тим факторима, али да је 
најјачи аргумент да не могу увек најсиромашнији радници да сносе терет кризе, па и ове 
изазване пандемијом вируса ЦОВИД-19. 
„Минимална потрошачка корпа кошта више од 37.000 динара и омогућује само преживљавање 
јер је у њој предвидјено, на пример само 48 грама парадајза дневно за трочлану породицу“, 
рекао је Стојиљковић и додао да је максимални уступак да се минималац за 2021.годину повећа 
на „само 34.000 – 35.000 динара“. 
Оценио је да је у Европи минимална зарада „инцидента“ појава, а да је у Србији прима око 
350.000 радника и да „ова земља не треба да буде место јефтине радне снаге“. 
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„До пре две године минимална зарада се скоро није ни мењала и време је да се исправе 
диспаритети и да се поврати углед синдиката који мора да брани позицију радника у земљи 
где, 30 година не може да се достигне ниво БДП-а из 1989.године и где половина запослених 
ради за плату мању од 44.000 динара. 
„Држава мора да нађе новац за повећање минималних зарада јер је неселективно дала помоћ 
свима, па и онима који су због пандемије имали штету у производњи и промету само 10-15 
одсто, а „падобраном“ поделила 100 евра и богатим грађанима“, рекао је Стојиљковић. 
Председник синдиката СССС Љубисав Орбовић рекао је да минимална цена рада треба да се 
повећа на 37.500 колико кошта и минимална корпа намирница. 
„На изједначавање минималца са вредношћу минималне потрошачке корпе обавезује и 
договор који је постигнут пре две године да се тај циљ достигне 2021. године, а то је следећа 
година“, рекао је Орбовић. 
Директор Уније послодаваца Србије Срђан Дробњаковић истакао је да је 85 одсто послодаваца 
против било каквог повећања и да предлажу да се преговори одложе до краја године када ће 
моћи потпуније да се сагледају последице пандемије по привреду. 
„Ако превлада мишљење да се повећа минимална цена рада, послодавци ће тражити да се 
повећа неопорезиви део зараде са 16.000 динара на 20.000 динара и да се смање порези и 
доприноси на плате за три одсто“, рекао је Дробњаковић. 
Оценио је да ће повећање минималне зараде без испуњења захтева послодаваца присиљавати 
привреднике да беже у „црну“ зону пословања. 
 

 
Ђорђевић: У Србији нема скока у броју отказа упркос пандемији 
Пише: ФоНет 

 
Министар за рад, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас да упркос 
пандемији корона вируса у Србији нема скока у броју отказа у односу на прошлу годину. 
Он је гостујући на Радио-телевизији Србије рекао да је забележено скоро 7.000 новозапослених 
у односу на прошлу годину, углавном због појаве нових занимања, а и због тога што је посао 
добио „велики број медицинских радника и лакара“. 
Ђорђевић је рекао и да је према подацима из ПИО фонда наплата пореза и доприноса 
премашила прошлу годину, и да је та наплата већа за око две милијарде динара. 
Према његовој оцени, то је резултат или тога што мање људи ради „на црно“ или због тога што 
је већи број људи запослен. 
 

 

 
 


