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Ако ОСТАНЕТЕ БЕЗ ПОСЛА колико дуго можете БЕЗ ПЛАТЕ? Хрвати и 
Мађари не би могли дуже од седам дана, а ево ко може и 6 месеци 
Аутор:М.А. 
 
Пандемија корона вируса изазвала је велике потресе на глобалном тржишту рада. МИлиони 
људи остајали су без посла, а још више их се суочавало са смањеном зарадом. Анализа 
Блумберга, урађена на основу података ОЕЦД, показала је да многи грађани, чак и у региону, 
без прихода не би могли да опстану дуже од седам дана. 
Питање у анкети је гласило - ако бисте изгубили главни извор прихода, колико дуго бисте 
могли да наставите да плаћате рачуне, односно покривате своје животне трошкове, без 
позајмица или продаје некретнине? 
Одговор показује да највећа неизвесност влада у Италији, док су највише забринути у Грузији, 
Индонезији и Русији. Страх од незапослености веома је присутан и у комшилуку - Хрватској, 
Мађарској, Бугарској и Румунији. 
Фото: Блоомберг / сцреенсхот  
Ако бисте изгубили главни извор прихода, колико дуго бисте могли да наставите да плаћате 
животне трошкове, без позајмица или продаје некретнина?  
У Хрватској чак 36 одсто грађана каже да би, ако остане без посла, могло да издржи без 
позајмица само недељу дана. Практично сваки трећи анкетирани и у Мађарској (35 одсто) 
тврди да је седам дана максималан рок колико би опстали. У Бугарској је то 31 одсто, а у 
Румунији 30 процената. 
Изгледа да су најзабринутији грађани Грузије, где чак половина људи наводи да не би 
издржали дуже од једне недеље. Слична ситуација је и у Индонезији, где би 46 одсто људи 
опстало недељу дана, као и у Русији где је тај број нешто више од две петине. 
Кризу изазвану пандемијом најдуже би без прихода могли да издрже грађани Хонг Конга – 
више од половине њих (55 одсто) тврди да би могли без већих проблема да преживе дуже од 6 
месеци. Следе Кореја са 37 одсто, али и нама ближа Аустрија са трећином анкетираних (34 
процента) који сматрају да би пола године "прегурали" и без редовне месечне зараде, без 
потребе да позајмљују новац или продају некретнине. 
Највећа неизвесност изгледа влада у Италији, која је у старту била и најпогођенија пандемијом 
корона вируса, јер тамо чак 44 одсто анкетираних каже да “не зна” колико би могло да 
преживи без прихода. Дакле, немају чак ни представу како би могао да изгледа њихов живот 
без прихода, у тренутној ситуацији. 
Негде у средини су земље чији грађани очекују да би могли да издрже од једног до три месеца 
без прихода. Ту су се нашли Немачка, Чешка, Пољска, Португал, али и Малезија и Перу. 
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Недимовић: Мирни смо наредне две године што се тиче хране 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Корона криза није много утицала на српску пољопривреду и није било већих 

проблема, каже министар пољопривреде Бранислав Недимовић и додаје да што се тиче хране - 

житарица, воћа, поврћа, Србија је "мирна" наредне две године. 

Он је за ТВ Пинк навео потешкоћа са пласманом раног поврћа јер зелене пијаце нису радиле, 
да је било проблема и са малим млекарама, товним говедарством, али да је држава свима 
изашла у сусрет с мерама подршке. 
Што се тиче ратарства ии рода пшенице, кукуруза, сунцокрета, ова година је била толико добро 
да је мене страх какав ће бити следећа. Ова година биће једна од рекордних што се тиче 
ратарства, навео је министар. 
Подсећа да је у априлу и мају Србија извезла око милион тона пшенице, јер је имала велике 
лагере. 
Родом, али и ценом производа, могу бити задовољни и воћари. 
Ових дана, како је рекао, потписан је споразум између ЕУ и Кине у вези са пласманом 
пољопривредних производа. 
Сто производа с географским пореклом имаће ексклузиву на кинеском тржишту. 
Наша три бренда испуњавају стандарде - фрушкогорски липов мед, ариљска малина и 
пиротски качкаваљ, рекао је Недимовић и додао да заслужују да уђу у трку. 
 
 

Табаковић за Тас: Србија очекује раст од 6,0% идуће године 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Бруто домаћи производ Србије би, након пада ове године због пандемије корона 

вируса, требало 2021. да се врати на стазе раста до нивоа од 6,0 посто, изјавила је гувернер 

Народне банке Србије Јоргованка Табаковић у интервјуу за агенцију Тас. 

Српска економија је 2018. и 2019. године у просеку расла за по 4,3 процента. Упркос пандемији 
корона вируса, снажан економски раст је настављен и у првом кварталу ове године, истакла је 
Табаковић. 
Напомиње да је због увођења неопходних здравствених мера, карактеристичних за све земље, 
привредна активност очекивано успорила у другом кварталу, али да је тај пад био један од 
најнижих у Европи. 
Очекујемо да ће, упркос глобалној кризи, БДП Србије бити ове године реално нижи за само 1,5 
посто и да ћемо следеће године имати раст од око 6,0 процената, рекла је гувернер НБС. 
Додаје да "ако Србија постигне такав резултат, а тренутно су подаци бољи од очекиваних - 
постоји велика вероватноцћа да ће то бити најбољи резултат међу свим европским земљама“. 
Према њеним речима, пакет мера Владе Србије и НБС вредан више од 12 посто БДП-а дао је 
кључан допринос брзом опоравку српске економије, упркос глобалној кризи која је у току. 
Захваљујући таквом пакету, пандемија за није имала готово никакве ефекте на тржиште рада, 
промет у трговини на мало је на вишем нивоу него пре пандемије, а индустријска производња 
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је надокнадила више од три четвртине губитака забележених у марту и априлу, рекла је 
Табаковић. 
Подсетила је да је први део пакета мера, у износу од 608,3 милијарде динара, односно око 5,1 
милијарди евра, усвојен 10. априла 2020. године. 
У оквиру тог пакета, гарантна шема, коју су заједнички припремиле и спровеле НБС и Влада 
Србије, износи око 2,0 милијарде евра, на шта треба додати и кредите из Фонда за развој од око 
200 милиона евра. Други део пакета, усвојен 30. јула 2020, процењује се на око 700 милиона 
евра. 
На тај начин укупна вредност оба пакета износи 5,8 милијарди евра или око 12 посто БДП-а. 
Треба напоменути да ова цифра не укључује ефекте мораторијума на отплату зајмова, који је 
једна од најзначајнијих мера, тако да је стварна величина оба пакета много већа. Поред тога, 
неке друге мере Народне банке Србије, као што су смањење референтне камате и обезбеђење 
динарске и девизне ликвидности, није могуће квантификовати на овај начин, рекла је 
Табаковић у интервјуу за Тас. 
 

 
 

 
 

Шта доноси нови минималац? Ћулибрк: Могућа отпуштања, смањења 
зарада... 
Аутор:Н1 Београд  

 
Недавно усвојена одлука којом је минимална цена рада у Србији повећана на 32.126 динара 
доноси нове ризике у крхкој економији Србије. Док из Покрета потрошача упозоравају да је 
овај износ испод сваког минимума за задовољење потреба из потрошачке корпе, главни 
уредник НИН-а Милан Ћулибрк сматра да је кључно питање - којим се ми то пословима 
бавимо кад за запослене не можемо да обезбедимо зараду од 270 евра. 
Према речима Петра Богосављевића из Покрета потрошача Србије, о достојанственом животу 
не може се говорити уз примања загарантована минималцем и да стручне анализе говоре да је 
породици потребо око 100.000 динара да би се достојанствено живело. 
Он је указао и да минимална потрошачка корпа треба да задовољи минималне потребе 
трочланог домаћинства у исхрани, становању, одећи... 
"Податак да исхрана и становање износе преко 70 одсто потрошачке корпе, а остало одлази за 
друге потребе, говори да се ради о преживљавању. Овако дефинисана минимална зарада испод 
је егзистентног минимума", каже Богосављевић за Н1. 
На питање да ли је "у земљи највећег раста" овакав минималац бинго за запослене или мућак, 
Милан Ћулибрк, главни уредник НИН-а за Нови дан каже да зависи из ког угла се гледа. 
Он сматра да су током преговора са послодавцима, синдикати тражили да се изједначи 
минимална цена рада са минималном потрошачком корпом, што стварно није реално и да је то 
требало да траже "у нека боља времена". 
За минималну потрошачку корпу иначе потребно је 5.000 динара више од новоусвојеног 
минималца. У њој је више од 30 артикала неопходних за живот трочлане породице. Податак да 
је у њој за месец дана само око килограм и по меса говори колико је она скромна, истиче 
Богосављевић. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-


6 

 

 "Повећање вече од 6,6 одсто тешко да би имало економско оправдање, јер у следећу годину 
улазимо са истим БДП-ом као и прошле године", каже Ћулибрк и додаје да је 6,6 одсто 
"значајан раст ако вам све остало стоји". 
Он истиче да није спорно и да је свима јасно да за живот није довољно 32.000 динара, кад 
погледате рачуне за превоз, комуналије, инфостан, телефон, али да је кључно питање шта је са 
послодавцима за које ће 32.000 динара бити превелика зарада због које ће да размишљају да 
отпусте део радника. 
На питање да ли то значи да ће се повећати сива економија, отпуштања, или ће доћи до 
сманења зарада, Ћулибрк наводи да ће "неко применити прву, неко другу, а неко трећу опцију. 
"Ако послодавац не може од бизниса да обезбеди примања од 270 евра реално и не треба да се 
бави бизнисом. Ако плата запосленом не може да буде 300 евра да покрије потрошачку корпу 
од 36.000 поставља се питање чиме се ми бавимо ако не можемо у тим пословима да добацимо 
до веће зараде за запослене", рекао је Ћулибрк. 
Он је нагласио да би држава, као што то чини сваки послодавац кад планира бизнис за следећу 
годину, да размишља да ли ће купити нову машину, да ли ће запослити нове раднике и рачуна 
колико ће да га то кошта. 
"Код државе наше од тога нема појма, годинама се није водило о повећању минималне цене 
рада и сада за две године имамо кумулативно повећање 18-19 посто миминамлне цене рада, а 
за те две године све што као економији створимо неће бити веће ни четири посто", каже 
Ћулибрк. 
Додаје и да ми осам година слушамо о томе како ће нам за годину две бити боље него што је 
данас и онда лакше подносимо оно што је данас, и да то пролази јер се на изборима 20. јуна 
видело да могу да се убеде људи да им је много много боље, да је златно доба, да се никад није 
боље живело у Србији. 
"Али они које још није посетио Алцхјамер памте време Анте Марковића када је плата била већа 
од хиљаду немачких марака", наглашава Ћулибрк. 
"Овде имамо стручњаке за спиновање и маркетинг и за креативно тумачење наше 
стварности...Представља нам се живот да је много бољи него што јесте и многи у то поверују", 
рекао је. 
Додатно га, каже, унеспокојава пракса која постоји да многи послодавци који не могу ни овај 
минималац да испалте запосленима дају 30.000, а онда им у кешу запослени враћају или 5 или 
10.000 динара.Он је рекао и да је ове године државила направила велики проблем и да има 
огроман дефицит у државној каси. 
"Открићу вам малу тајну, ових дана се спрема нови ребаланс буџета, имаћемо минус већи од 
три милијарде евра, а биће направљен уз смањење издатака за капиталне инвестиције", 
истакао је. 
Критиковао је и одлуку државе да уместо у инфраструктуру улаже у изградњу Националног 
стадиона, на пример. 
Сматра и да задуживање само по себи није проблем, али да јесте оно за шта се задужујете. 
"Проблем је ако позајмите новац као породица, да ли ћете са тих 100 евра отићи кафану и 
слупати их на музику у време пандемије или ћете са 100 евра вратити дуг 50 евра који сте 
позајмили а за 50 попуните фрижидер. Наша држава ће то потрошити на музику, у томе је 
проблем", рекао је Ћулибрк. 
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Синдикат пензионера: Када ће пензија попуњавати минималну 
потрошачку корпу? 
Аутор:ФоНет  

 

Удружење синдиката пензионера Србије данас је, поводом најављеног повећања пензија у 2021. 
години, поручило да, за почетак, јединствен циљ мора бити да просечна пензија треба да буде 
једнака минималној потрошачкој корпи и да је зато најављено повећање од 5,9 одсто 
недовољно. 
"Није поменуто да пензије када падну испод 50 одсто просечне плате, треба ванредно 
усклађивати - повећавати. Заборављено? Када ће пензионери који примају просечну пензију 
достићи такву куповну моћ да могу да напуне минималну потрошачку корпу", пита то 
удружење у саопштењу.  
Како се истиче, ако се зна да је просечна пензија 27.775 динара, а минимална потрошачка 
корпа 37.000, какав закључак може да се извуче из тога, и какав ће бити живот већине 
пензионера наредне 2021. године.  
Најнижа пензија у Србји износи 15.113 динара и њу прима 118.000 пензионера, 122.590 паора 
прима пензију која износи 11.881 динар, а од 1.696.630 колико их је на списку ПИО фонда, 
укупно 999.819 корисника свих категорија прима пензију до просечног износа од 27.775 
динара.  
 

 
 

 
 

ПРОЦЕНА БАНКАРСКИХ АНАЛИТИЧАРА: Стабилна инфлација и 

стабилан динар  
Аутор:Б. Ца. 
 
БРУТО домаћи производ Србије наставиће да пада до краја ове године, а према 

процени банкарских аналитичара, тај пад ће на крају ове године износити један 

одсто, док ће наредне године раст бити пет одсто.  

Прогнозе су и да ће укупан буџетски дефицит на крају године износити 3,5 милијарди евра, 
односно 7,5 одсто БДП-а. Очекивања финансијских стручњака су и да ће инфлација у Србији 
остати стабилна, односно да ће раст потрошачких цена ове године износити 1,7 одсто, а 
наредне 1,8 одсто. 
Динар је, како су истакли, и даље једна од најстабилнијих валута на свету од почетка године, с 
обзиром на дневно трговање у уском распону од 117,4 до 117,6 динара за евро. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Радници Зиђина тврде да је заустављена борска топионица на дужи 
период 
Пише: Бета 

 
Погони у топионици бакра у Бору у саставу РТБ-а заустављени су данас на дужи период док се 
не створе услови за производњу без аерозагађења, рекли су за сајт истмедиа.рс радници тог 
предузећа. 
Они наводе да су погони су заустављени на најмање два месеца и неки радници ће бити 
привремено упослени на друга радна места. 
Како Ист медиа сазнаје, представници компаније Зидјин, власника РТБ-а, јуче су у Београду 
одржали састанак са министром рударства и енергетике Александром Антићем, а том 
разговору присуствовала је и амбасадорка Кине у Србији Чен Бо. 
Производња у борској топионици је обустављена после дужег загађења Бора и околине сумпор-
диоксидом, кривичних пријава против одговорних у Топионици које су поднеле градских 
власти и најаве грађанског протеста који је заказан за суботу, 19. септембра. 
Мерне станице Агенције за заштиту животне средине у Бору данас су измедју 14.00 и 15.000 
забележиле повећане вредност ПМ-10 честица у ваздуху, док је супмор био у дозвољеним 
вредностима. 
 
 

Економисти: Плате да не расту више од инфлације 
Пише: М. Обрадовић 

 
Расподела буџета наредне године већ је започела одлуком о повећању пензија, као и 
повећањем минималца, а остаје да се види шта ће бити са, после пензија, највећим издатком у 
буџету – платама у јавном сектору. 
Након кресања зарада од 2014. године у оквиру фискалне консолидације, последњих година 
кренуло се са повећањима знатно изнад привредног раста и препорука економиста, али ова и 
следећа година су ванредне. 
Плате у јавном сектору су од почетка 2020. повећане за осам до 15 одсто у односу на 2019, а због 
кризе изазване пандемијом испоставиће се да ћемо вероватно имати рецесију. 
Колико дубоку, остаје да се види. 
За сада, према изјавама политичара, лопта је прилично спуштена у поређењу са претходним 
годинама. 
Синиша Мали, министар финансија је рекао прекјуче да ће сачекати податке о приходима 
буџета у септембру и октобру како би се донела одлука о повећању плата, а председник Србије 
Александар Вучић је још половином године рекао да неће бити смањивања зарада у јавном 
сектору, али не обећавајући нека велика повећања. 
Он је још у мају, додуше током предизборне кампање, обећао повећање плата здравственим 
(који су добили већ 10 одсто у априлу) и просветним радницима, „а надам се и војсци и 
полицији и социјалним радницима“. 
Међутим, тада је изгледало да ће епидемија ковида 19 проћи на лето, али сада је већ неизвесно 
не само шта ће бити до краја ове, него и шта ће бити следеће године. 
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Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду указује да влада неизвесност по 
питању економских резултата у 2021. години и да се не би требало обавезивати великим 
повећањима већ сада. 
„Ако се плате и пензије повећају превише, а имамо намеру да направимо мали дефицит, онда 
се истискују неки други расходи, као на пример капиталне инвестиције, улагање у здравство, 
социјална заштита“, напомиње Арсић додајући да у медицинским круговима већ страхују да 
када захладни и људи уђу у затворене просторе, не крену нова жаришта епидемије, а самим 
тим и нове мере које би опет успориле привредну активност. 
Он додаје и да поред пандемије, следеће године може доћи и до кризе јавног дуга пошто се 
много земаља презадужило током ове године и да је боље оставити фискални простор за 
евентуално још један круг помоћи привреди ако се ситуација погорша. 
„Плате би се могле евентуално повећати за ниво инфлације, дакле око два одсто“, сматра 
Арсић. 
Не само да последњих година плате расту знатно више од номиналног раста БДП-а, већ и без 
реда, односно без увођења платних разреда који су толико дуго најављивани и одлагани. 
Михаило Гајић, програмски директор Економске истраживачке јединице ЛИБЕК-а подсећа и 
да су плате расле не само линеарно, већ су се неким групама повећавале и више од тога, а зарад 
политичке популарности. 
„Ако не буде ванредних парламентарних избора влада ће бити стабилна и онда не верујем да ће 
бити великог повећања плата. Јавне финансије су под притиском, јавни дуг ће бити ове године 
повећан за око 10 процентних поена, повећаће се трошкови камата. Неизвесно је каква ће бити 
економска ситуација наредне године. Зато мислим да нема економског простора за веће 
повећање плата, осим можда за ниво инфлације како би се сачувала куповна моћ“, поручује 
Гајић. 
Међутим, ако се владајућа странка одлучи за ванредне парламентарне изборе онда је могуће да 
повећање буде веће како би се стекли поени код бирача, закључује Гајић. 
Ни привреда не повећава зараде 
„Могући су нови таласи епидемије и опет увођење епидемиолошких мера. Треба избећи да се 
сада доносе одлуке о платама, већ сачекати да се види како ће ићи привреди, па ако се крене у 
опоравак, онда их повећати“, напомиње Милојко Арсић указујући да ни привреда не повећава 
зараде. Осим тога, наредне године ће нам бити потребни тзв продуктивни расходи, односно 
инвестиције које производе нову вредност, како би се подстакао привредни раст и надокнадило 
смањење јавних инвестиција ове године од око 20 одсто. 
 
 

Ћулибрк: У новом ребалансу буџета биће минус већи од три милијарде 
евра 
Пише: ФоНет 

 
Главни уредник недељника НИН Милан Ћулибрк изјавио је данас да се ових дана спрема нови 
ребаланс буџета Србије и да ће у њему бити минус већи од три милијарде евра, који ће 
покушати да се умањи смањењем издатака за капиталне инвестиције. 
Држава је ове године направила велики проблем и има огроман дефицит у буџету, рекао је 
Ћулибрк телевизији Н1. 
На питање да ли је „у земљи највећег раста“ нова минимална зарада од 32.000 динара „бинго“ 
за запослене или мућак, Ћулибрк је констатовао да то зависи из ког угла се гледа. 
Повећање веће од 6,6 одсто тешко да би имало економско оправдање, јер у следећу годину 
улазимо са истим БДП као и прошле године, оценио је он. 
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Ћулибрк је објаснио да није спорно и да је свима јасно да за живот није довољно 32.000 
динара, кад погледате рачуне за превоз, комуналије, инфостан, телефон, али да је кључно 
питање шта је са послодавцима за које ће 32.000 динара бити превелика зарада због које ће да 
размишљају да отпусте део радника. 
Ако послодавац не може од бизниса да обезбеди примања од 270 евра реално и не треба да се 
бави бизнисом. Ако плата запосленом не може да буде 300 евра да покрије потрошачку корпу 
од 36.000 динара поставља се питање чиме се ми бавимо ако не можемо у тим пословима да 
добацимо до веће зараде за запослене, рекао је он. 
Ћулибрк је нагласио да би држава, као што то чини сваки послодавац кад планира бизнис за 
следећу годину, требало да размишља да ли ће купити нову машину, да ли ће запослити нове 
раднике и рачуна колико ће да га то кошта. 
Он је указао и да ми осам година слушамо о томе како ће нам за годину, две бити боље него 
што је данас и онда лакше подносимо оно што је данас, и да то пролази јер се на изборима 21. 
јуна „видело да могу да се убеде људи да им је много много боље, да је златно доба, да се никад 
није боље живело у Србији“. 
Овде имамо стручњаке за спиновање и маркетинг и за креативно тумачење наше стварности. 
Представља нам се живот да је много бољи него што јесте и многи у то поверују, нагласио је 
Ћулибрк. 
 

 


