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SRPSKI BIZNIS PRKOSI KORONI: Za šest meseci registrovano 6.313 više 
firmi i preduzetnika, a evo koje opštine prednjače 

S. B. 
 
U SRBIJI je tokom prve polovine ove godine, i pored pandemije, bilo više novoosnovanih firmi i 
preduzetničkih radnji nego onih na koje je stavljen "katanac" i to za - 6.313. 

Među početnicima u poslovanju je i 180 pokretača biznisa koji su prihvatili pomoć 
države i mogućnost da ne plaćaju poreze i doprinose na samom startu biznisa.  

Na osnovu broja novoosnovanih firmi, ali i korisnika ove mere pomoći, rangirane su i lokalne 
samouprave u Srbiji. Najuspešnije su, svaka u konkurenciji sličnih po veličini - Loznica među 
velikima, Savski venac u konkurenciji srednjih i Crna Trava među malima. 

Od januara do kraja juna otvoreno je za skoro petinu manje nego u istom periodu u prethodnih 
pet godina. S druge strane, došlo je i do pada brisanja privrednih subjekata za desetinu, što se 
tumači uticajem Vladinih mera za podršku privredi. 

- U aprilu, u jeku epidemije, osnovana su 864 privredna subjekta, četiri puta manje 
od aprilskog proseka u prethodnih pet godina - kaže direktorka za regulatornu 
reformu u NALED-u Jelena Bojović. - U maju je taj broj bio nešto veći, da bi u junu 
bilo osnovano 5.365 novih privrednih subjekata i to je rekord u proteklih pet godina. 
Ova statistička kretanja rezultat su popuštanja mera zbog epidemiološke krize i 
postepenog otvaranja ekonomije. 

PROGRAMERI NA PAUZI 

NAJVIŠE prekida poslovanja, 28,2 odsto, registrovano je među onima koji se bave 
računarskim programiranjem i konsultantskim delatnostima. S druge strane, 
među gradovima Novi Sad prednjači po broju preduzetnika koji su se opredelili za 
privremeni prekid poslovanja - 2.663. 

U prvih šest meseci skoro 25.000 preduzetnika, koji zapošljavaju oko 17.300 radnika, privremeno 
je obustavilo poslovanje. Najviše njih u martu - 10.000. 

- To nisu nužno izgubljena radna mesta, jer je deo preduzetnika samo privremeno obustavio rad 
tokom trajanja vanrednog stanja - objašnjava Bojović. - Osim toga, 1. marta je počela primena 
"testa samostalnosti" za preduzetnike koji plaćaju paušalni porez, pa su mnogi od njih 
najverovatnije prešli u radni odnos kod svojih poslodavaca.  

Takmičenje "Šampioni preduzetništva 2020" pokrenuli su NALED i Republički sekretarijat za 
javne poslove, uz podršku projekta nemačke razvojne saradnje "Reforma javnih finansija - Agenda 
2030", koji sprovodi GIZ. 
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RAD OD KUĆE SE OSLADIO: Istražibanje Startita otkrilo da trećina 
zaposlenih i posle korone ne želi da se vrati u firme 

B. Ca. 
 
 
TREĆINA zaposlenih u IT firmama, marketinškim agencijama, malim i srednjim preduzećima 
želeli bi da nastave s radom van kancelarije i nakon pandemije korona virusa.  

Ovo je otkrilo novo istraživanje Startita. Sa druge strane, 18,5 procenata ljudi su 
odgovorilo je da se osećaju usamljeno radeći od kuće jer - nedostaju im kolege, 6,1 
odsto anketiranih želi da se preseli u sela odakle će raditi na daljinu. Rezultati 
pokazuju da 55,7 odsto anketiranih želi da bira hoće li raditi u kancelariji ili od kuće.  

Anketirani su iskustvo rada van kancelarije ocenili sa visokom ocenom 4,05, a tek svaki deveti ne 
želi da nastavi rad van kancelarije nakon pandemije. Anketa je otkrila i da je i pre Kovida-19 
između 26 i 30 posto anketiranih bar jedan dan nedeljno u velikim gradovima radilo od kuće. 
Računajući i manja mesta svih pet dana nedeljno od kuće pre Kovida radilo je 12,1 odsto 
anketiranih, a zatim je taj broj u vreme pandemije povećan za sedam puta. Više od polovine 
anketiranih odgovorilo je da je dobilo neophodnu motivaciju i podršku za rad, a da je dobilo 
opremu odgovorilo ih je 64,1 posto. 

Rad na daljinu anketirani smatraju pre svega uštedom vremena koje provedu na putu do posla , a 
najveći procenat kao prednost navodi bolju koncentraciju i fokusiranost, kao i fleksibilnost. Kao 
loše strane rada od kuće označili su usamljenost i što osećaju da nemaju ograničeno radno vreme.  

U Startitovoj anketi bilo je 53 odsto muškaraca, a 64 odsto anketiranih živi i radi u 
Beogradu. Najviše ankretiranih, 70 odsto, između je 25 i 40 godina, dok ih u IT 
firmama radi 30 procenata. 

 

Синдикат пита: Ко може да тврди да у школи нема на стотине 
заражених коронавирусом 

 
Ко може да тврди да у овом тренутку нема на стотине заражених међу ђацима и наставницима, 
с обзиром на то да није било обавезе да се било ко тестира пре уласка у школски колектив, у 
разговору за „Политику” пита Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних 
радника Србије, наглашавајући да не мисли да је за такву превентивну меру сада касно. Као 
гласноговорника синдикалне организације која окупља око 30.000 запослених у основним и 
средњим школама, њу није изненадило то што је на самом почетку радне године, упркос 
предузетим мерама и апелима да само здрава деца иду у школе, и званично регистрован улазак 
короне у школски систем. Изненадили су је написи у медијима којима се родитељима прети 
затворским казнама и одузимањем старатељства због потенцијалних последица тога што су у 
школу послали дете за које у том тренутку нису знали да ли је ковид позитивно. 

http://www.politika.rs/
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− Помисао да би им се могло одузети родитељско право да се старају о својој деци, изазива језу. 
Не бих да коментаришем степен исхитрености таквих изјава. Али, што се тиче „кривичне и 
прекршајне одговорности” родитеља на које се диже хајка јер су довели децу у учионицу, а 
чекали су резултате ПЦР теста за неког члана породице или и за свог школарца, неодговорност 
би била да управи школе нису јавили да се испоставило да корону има ђак који је био на 
часовима, или да је вирус потврђен код неког од чланова домаћинства у коме живи − оцењује 
Јанковићева, реагујући на јавну осуду родитеља ученика београдске ОШ „Браћа Јерковић” који 
су у школу послали дете не сачекавши резултат ПЦР теста, који је касније показао да ђак има 
ковид 19. 

Према смерницама просветног врха, родитељи овог месеца нису у обавези да школи доставе 
писано оправдање уколико у било ком тренутку одлуче да дете не пошаљу у школу. Довољно је 
да због кијавице, мучнине, малаксалости, чак и само стрепње од потенцијалне гужве и 
евентуалног присуства вируса у колективу, промене одлуку и определе се да ученик настави да 
прати часове само на даљину. Имајући то у виду, Јанковићева напомиње да су родитељи који 
јаве школи да је било ко у њиховој породици ковид позитиван и те како одговорни и да је 
срамотно осуђивати их и кажњавати због тога. 

− Једини начин да се родитељ казни због тога што не дозвољава детету да иде у школу односи 
се на основно образовање, које је обавезно, рачунајући и припремни предшколски програм, и 
по закону се не односи на услове короне. Кад смо већ питали родитеље да ли ће децу да шаљу у 
школу или не, урадили смо нешто што закон не препознаје. Начињен је преседан, родитељима 
је дозвољено да бирају да ли ће дете било ког разреда основне или средње школе наставу 
похађати онлајн или у школској клупи, по посебном плану и програму кројеном сходно 
неизвесној епидемиолошкој ситуацији. Надлежни иду корак даље упозорењима да 
неодговорно понашање родитеља који у школу пошаљу дете за које нису сигурни да је потпуно 
здраво не може да прође без санкција. А шта ако су оболели, а немају симптоме? Како 
родитељи то да знају за ђаке, како наставници то да знају за себе − пита Јанковићева у име 
просветних радника, међу којима су многи родитељи деце школског узраста. 

По њеном мишљењу, ковид 19 је већ ушао на школска врата, само се не зна у којој мери, и још 
је рано причати о степену хаоса који ће настати управо из неразумевања упутстава које су 
школе добиле и нејасноћа која из њих проистичу. Просветни радници су, како каже, свесни да 
се морају придржавати прописаних правила, а што су она јаснија, то ће се на терену лакше 
примењивати. 

Теткице су стубови образовања у доба пандемије 

Теткице су сада стубови школа, не директори, иако на њима јесте огромна одговорност за 
организацију рада у условима који су по свему неуобичајени и са неминовном дозом ризика 
која се не може отклонити док год као друштво не будемо у прилици да бројимо дане без 
новозаражених ковидом 19. Истиче то Јасна Јанковић, председница Уније синдиката 
просветних радника Србије. Не оспорава да је улога наставника у образовном и педагошком 
смислу несумњиво велика, па и када ученицима објашњавају животну лекцију о значају 
придржавања прописаних мера здравствене заштите. Али, за очување безбедности ђака и 
запослених у овом тренутку, сматра да теткице ипак имају најважнију улогу, јер ко иначе 
дезинфикује школски простор сваки час. 
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− Свака школа у којој теткице буду морале у карантин због вируса корона, одговорно тврдим, 
мораће да буде затворена − закључује Јанковићева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


