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„Крушик” на искушењима (стр. 3) 
Повољан резултат, привредници очекују даљи раст  (стр.4 ) 
КО НЕ ЖЕЛИ МИНИМАЛАЦ, МОЖЕ ДА ГА ВРАТИ Око 235.000 
предузећа биће аутоматски пријављено за овај вид ПОМОЋИ (стр. 5) 
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„Крушик” на искушењима 
Аутор:С.Ћирић 
 
Представници синдиката одбили предлог руководства фабрике да буде промењен коефицијент 

за обрачун минулог рада, као и да се умање износи за топли оброк, регрес и посебне надокнаде 

Ваљево - Будуће ангажовање запослених на одређено време у „Крушику” зависиће од 
економске ситуације у Србији и свету, на коју је значајно утицала пандемија корона вируса, 
изјавио је Владан Лукић, директор ваљевске фабрике одбрамбене индустрије. 
Он је потврдио да су у петак на још месец дана продужени уговори о раду за више од 2.000 
запослених на одређено време у „Крушику”. Према Лукићевим речима, уговори нису 
продужени само за двадесетак радника који су се огрешили о прописе о раду, највише због 
злоупотребе права на боловање и неоправданих изостанака са посла. Поред њих, отказани су 
уговори о раду за девет радника за које је утврђено да имају лажне дипломе. Против њих су 
покренути дисциплински и кривични поступци. 
„Крушик” тренутно има 3.076 запослених и просечна нето зарада је 56.000 динара. 
Садашње, као и очекиване потешкоће у пословању у другом делу године, биле су повод за 
састанак менаџмента компаније и челника синдиката 
– На почетку године смо били оптимисти, али када је у марту почела пандемија, послови су 
стали. Од тада до данас имамо потписаних нових уговора у вредности од око три милиона 
долара. И то је велики проблем – изјавио је Лукић. 
Он подсећа да „Крушик” за зараде и остала примања радника месечно издваја близу три 
милиона долара. Од те суме, више од 35 одсто чине издвајања за регрес, топли оброк, минули 
рад, превоз и посебне услове рада. Због тако високих трошкова, да би се сачувала већина 
радника и компанија, руководство је предложило да анексом Колективног уговора буде 
повећана цена радног сата, промењен коефицијент за обрачун минулог рада, као и да се умање 
износи за топли оброк, регрес и надокнаде за посебне услове рада. 
Представници синдиката су одбили ове предлоге, а менаџмент сматра да ће то додатно 
урушити отпорност фирме и умањити шансе за успешно прилагођавање. Оцена је да ће због 
одбијања синдиката сви будући напори руководства бити доминантно усмерени на 
сервисирање високих трошкова, а веома мало на технолошка унапређења и ревитализацију 
производних капацитета. 
– Да делимо незарађено и незаслужено није у реду, а није ни могуће – изјавио је директор 
Лукић, изразивши наду да ће синдикални лидери ипак кориговати своје ставове ради 
добробити „Крушика”. 
Уштеде пет милиона долара 
Руководство фабрике је, како је саопштено, у последњих неколико месеци интензивирало 
рационализацију и реорганизацију пословних процеса. Тежиште је стављено на оптимизацију 
трошкова материјала, зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Ширење базе 
добављача и поштовање елементарних тржишних принципа већ су дали резултате. Оквирне 
процене су да ће компанија по том основу уштедети минимално пет милиона долара годишње, 
зависно од обима производње. 
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Повољан резултат, привредници очекују даљи раст 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Привредна активност у Србији боље је прошла у другом кварталу него што се 
очекивало а стопа раста од - 6,5 посто је повољан резултат када се погледају упоредиве 
привреде у Европи, рекао је данас у изјави за Танјуг Бојан Станић из Привредне коморе Србије.  
"Значајно је да поред пакета мера подршке доприноси и оптимизам који се полако појављује у 
Европи, имамо на пример податке из Немачке која је забележила изненађујуће добру 
индустријску производњу у јулу месецу", рекао је он. 
Оваквих резултати показују да је база привреде Србије значајно очувана, сматра он и додаје да 
премошћавање кризе треба да потраје до наредне године када се по анализама међународних 
финансијских институција очекује глобални опоравак. 
Боље резултате у трећем кварталу 2020. године очекују и привредници што су резултати 
кварталне анкете коју је међу 1.000 привредних друштава у Србији који запошљавају 250.000 
радника спровела ПКС. 
"Када гледамо очекивања привреде у односу на пословне приходе и промет, око 75 одсто 
привредних друштава очекује исти или већи промет него у другом кварталу - тако да одређени 
оптимизам постоји", каже Станић. 
Додаје да је значајно да је више од две трећине анкетираних у другом кварталу, који је био 
највише погођен, радило са капацитетима изнад 50 одсто. 
Каже да око 80 привредника очекује да ће бити већи извоз бити већи у трећем кварталу. 
"Најбитније да око 95 процената компанија у овом кварталу не очекује промену запослености - 
односно пад запослености. То је последица мера али и солидарности привреде да очува 
привредни потенцијал који је неопходан надамо се већ за први део наредне године", додаје он. 
Оптимизам привредника постоји и код инвестиција којих ће бити више у трећем кварталу. 
"Најважније је да се домаћа компонента, извођачи домаће компаније, што више укључе у 
инвестиционим пројектима где је инвеститор држава", сматра Станић. 
Додаје да су стране директне инвестиције опале у првом полугодишту, али је износ од 1,3 до 1,5 
милијарди евра ипак значајан. 
"Значајна је и информација Владе Србије да ниједна од страних најављених инвестиција није 
отказана, већ само одложена на период 3-6 месеци", каже Станић. 
У ПКС сматрају да ће привреди Србије ићи на руку код инвестиција што велике компаније из 
Западне Европе, размишљају да један део производње из удаљених ваневропских тржишта 
врате ближе матичним земљама како би имали поузданији ланац снабдевања. 
"Самим тим тржиште Западног Балкана а посебно тржиште Србије због компаративних 
предности постаје атрактивније за инвестиције које носе већу додату вредност и које су 
дугорочне", сматра Станић. 
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КО НЕ ЖЕЛИ МИНИМАЛАЦ, МОЖЕ ДА ГА ВРАТИ Око 235.000 
предузећа биће аутоматски пријављено за овај вид ПОМОЋИ 
Аутори:Т.К. , М.А. 
 
Предузетници, микро, мала и средња предузећа која су добила минималну зараду у јулу, 
односно која су искористила помоћ државе у првом пакету економских мера, неће морати да се 
пријављују за нови пакет подршке. Око 235.000 предузећа, односно 1.050.000 радника, за нове 
минималце биће пријављени аутоматски. 
"Они ће по аутоматизму добити и 60 одсто минималне зараде у августу и септембру, а уколико 
неко не жели тај новац, може да га врати у трезор Републике Србије", објаснио је министар 
финансија Синиша Мали. 
То практично значи, да ће сви они радници који су током претходних месеци примили по 
90.000 динара, добити још по 36.000 динара, а све уколико се њихови послодавци не одлуче да 
новац ипак оставе у трезору државе. 
Највећи број радника ће плату поново примити из два дела, као што је то био случај током 
спровођења првог пакета мера. 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 такав начин поступе. 
"Очигледно је мере спашавају привреду, резултати првог пакета су добри. Крајњи резултат је 
још неизвестан јер не знамо колико ће здравствена криза трајати, али је добро да се одговара 
на изазове у ходу", оцењује економиста Иван Николић. 
Проблеми су такви, како каже, да не можете да донесете, и није ни добро донети неку 
средњорочну стратегију или дужу, јер је неизвесно шта ће бити следећег месеца, а камоли на 
јесен или на неки дужи рок. 
"После почетног удара у марту, сад су уследиле нове мере које су дошле пре свега као резултат 
неочекивано добрих резултата у економији. Отворио се простор за нове директне мере. С друге 
стране, постојала је неизвесност и у привреди, поводом завршетка тог првог издашног пакета 
мера. Ово тумачим као један прелазак или приземљење... на нешто скромнију помоћ", каже 
наш саговорник. 
И новооснована предузећа имају право на помоћ 

Други пакет омогућава и предузећима основаним између 15. марта и 20. јула да могу да добију 
подршку, али ће за њу морати да се пријаве, а новац ће им на рачуне лећи у септембру. 
"С обзиром да је пријављивање током августа, до краја августа, у септембру ће добити две 
минималне зараде, то је веома важно да и новооснованим привредним друштвима дамо 
могућност да добију новац из другог пакета", рекао је министар финансија. 
Услов за добијање државне помоћи је да нема отпуштања више од 10 одсто радника три месеца 
након добијања 60 посто последње минималне зараде. 
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