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Otkazan štrajk zaposlenih na aerodromu "Nikola Tesla" 

Zaposleni na aerodromu "Nikola Tesla" odustali su od sutrašnjeg najavljenog štrajka 
upozorenja, odlučeno je nakon razgovora predstavnika sindikata s resornim ministrom 
Zoranom Đorđevićem. 

Štrajk zaposlenih na aerodromu "Nikola Testa" planiran za sutra otkazan je posle razgovora 
predstavnika sindikata s ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom 
Đorđevićem, saopštilo je to Ministarstvo. 

 

U razgovoru su učestvovali i državna sekretarka Bojana Stanić i zamenik direktora Nacionalne službe 
za zapošljavanje Petar Jarić. 

Đorđević je, inače, prethodnih dana obavio više razgovora sa rukovodstvom aerodroma, sindikatima i 
zaposlenima, gde su razgovarali o položaju radnika, nakon čega je postignut zajednički dogovor i 
kompromisno rešenje. 

On je ranije saopštio i da neće biti otpuštanja radnika a da će onima koji su pronašli bolji posao i 
žele da se posvete novim karijernim izazovima i žele da prekinu ugovor o radu, biti omogućeno da 
dobiju otpremninu. 

"Kao što sam i ranije rekao, Vlada Republike Srbije i resor kojim rukovodim rade u interesu građana, i 
zalažemo se za unapređenje položaja radnika", poručio je Đorđević. 

 

 

ММФ дао зелено светло за повећање плата у јавном сектору 

 
Међународни монетарни фонд дао је зелено светло за повећање плата у јавном сектору од 1. 
јануара, изјавио је министар финансија Синиша Мали. 

Он је за РТС рекао да је на основу разговора које је мисија ММФ-а имала са председником 
Србије Александром Вучићем у среду Србија добила зелено светло за повећање плата у јавном 
сектору од јануара. 

„Неће то бити проценат као прошле године, али ће сигурно бити повећања плата у јавном 
сектору”, казао је Мали. 

Према његовим рецима, то је повећање за све оне који раде у јавном сектору, али и у 
приватном, јер повећање минималне зараде диже повећање свих зарада. 

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/4104252/djordjevic-aerodrom-radnici-.html
http://www.politika.rs/
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„У априлу, мају, имаћемо просек од 540 евра. Да подсетим 2012. или 2013. било је 312 ако се не 
варам. За пар месеци идемо и са растом плата”, рекао је Мали. 

Он је истакао и да ће ММФ данас потврдити да је по стопи раста Србија до краја 2020. прва у 
Европи, преноси Танјуг. 

Стопа ризика од сиромаштва у Србији прошле године износила 23,2 
одсто 

 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији је прошле године износила 23,2 одсто и у односу на 
претходну годину нижа је за 1,1 процентни поен, саопштио је данас Републички завод за 
статистику. 

Како је наведено, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 31,7 
одсто, и у односу на 2018. годину нижа је за 2,6 процентних поена. Стопа ризика од 
сиромаштва представља проценат лица чији су расположиви приходи испод прага ризика од 
сиромаштва, који је у 2019. месечно износио 19.381 динар просечно за једночлано 
домаћинство, преноси Бета. 

Праг ризика од сиромаштва за домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 
година износио је 34.886 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје 
деце старости до 14 година износио 40.700 динара. 

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица који су у 
ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћени, или живе у домаћинствима 
веома ниског интензитета рада. 

Посматрано према старости, млађи од 18 година највише су били изложени ризику од 
сиромаштва 28,9 одсто, као и лица старости од 18 до 24 године 25,6 одсто. Најнижу стопу 
ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година 21,1 одсто. 

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имали су чланови у 
домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце  51,9 одсто, 
затим лица у домаћинствима која чине самохрани родитељи с једним дететом или више 
издржаване деце 41,6 одсто. 

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од 
сиромаштва били су незапослени 47,5 одсто, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код 
запослених код послодавца 6,5 одсто. 

Код самозапослених лица та стопа износила је 25,9 одсто, а код пензионера 17,2 одсто. 

Шабачки радници чекају зараде 11 година 

Иако је Привредни апелациони суд наложио убрзање поступка, окончање стечаја 
у предузећу „Зорка – минерална ђубрива” и даље кочи фантомска фирма из 
Холандије 
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Шабац – Поред правоснажних, извршних решења домаћих судова, али и пресуде 
Међународног суда за људска права у Стразбуру, бивши радници фабрике „Зорка ‒ Минерална 
ђубрива” у Шапцу, ни после 11 година не могу да наплате своје неизмирене зараде које су им 
признате у стечајном поступку. Као последња велика препрека, пред њих је неочивано 
искочила холанска фирма „Кроубери Б. В.” из Ден Хага, којој Привредни суд у Ваљеву никако 
не успева да уђе у траг, а због чега ни стечај у некада највећем друштву ХК „Зорка” не може да 
буде окончан. 

„У августу прошле године, по нашим жалбама, Привредни апелациони суд је утврдио да нам је 
повређено право на суђење у разумном року. Стечајном судији је том приликом наложено да у 
року од четири месеца предузме све процесне радње како би се окончао стечај у фабрици 
’Зорка – минерална ђубрива’. Међутим, прошло је више од године а ништа се није померило са 
мртве тачке”, каже за „Политику” Радослав Јаковљевић, председник Одбора за наплату 
радничких потраживања. 

Фабрика „Зорка – минерална ђубрива” продата је у августу 2009. године „Викторија групи” за 
3,4 милиона евра, а данас је власништво „Еликсир групе”, која је за 9,6 милиона преузела и 
њене преостале некретнине. Нови купци, међутим, пазарили су само имовину фабрике, без 
обавезе да измири дотадашња дуговања према запосленима и другим повериоцима. Дугови 
радницима, а радило се о 13 ускраћених зарада, за које су они већ имали правоснажне судске 
пресуде, остали су старој фирми (на папиру) у којој је 2015. године уведен стечај. 

„Око 580 милиона динара. Њима је 2010. године, по договору градског и фабричког 
руководства, понуђено да за свега 10 осто вредности уступе та потраживања „Зорка холдингу”. 
Ипак, 170 колега није пристало да се одрекне 90 одсто зарада већ су се одлучили да наплату 
чекају из стечаја. Радници из стечајне масе данас потражују 48 милиона”, објашњава наш 
саговорник. 

Стечајни повереник Предраг Манојловић признао је потраживања бившим радницима, а на 
рачуну фабрике „Зорка – Минерална ђубрива” налази се 306 милиона динара, од којих је већи 
део од продаје имовине фабрике „Викторија групи” и „Еликсир групи”. Новац је у међувремену 
орочен код Поштанске штедионице, и према тврдњама радника месечно се увећава за по 
милион динара, али они и даље не могу до њега. 

Окончању стечаја испречио се спор са фантомском фирмом из Холандије, која од „Зорка – 
Минералних ђубрива” потражује 906,8 милиона динара главног дуга и камате на име наводног 
инвестиционог улагања током 2003. године!? У пословним књигама шабачке фабрике, нису 
биле евидентиране никакве обавезе по том основу, па стечајни поверник није прихватио та 
потраживања, али пошто се радило о великом износу ипак је одлучио да се деоба стечајне масе 
обави по окончању спора. 

Међутим, холандска фирма је 23. априла 2019. године ликвидирана и као правно лице 
избрисана из привредног регистра ове земље. Претходно, остала је без директора, па чак и 
адвоката који ју је заступао у спору пред Привредни судом у Ваљеву. Спор је због тога прекинут, 
а радници су обавештени да ће бити настављен када га буду преузели њени наследници, што се 
још није догодило. 
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„Молили смо за помоћ градоначелника Шапца Небојшу Зеленовића, који нам је рекао да ће 
разговарати са холандским амбасадором. И ту није било ништа. Ових дана од наше адвокатице 
смо сазнали да је повереник Манојловић затражио да из стечејне масе наплати свој рад, ваљда 
је и њему дозлогрдило да чека. Он, наравно, има право на надокнаду, али тек по завршетку 
стечаја. Или смо једино ми осуђени да стојимо у реду”, пита се Радослав Јаковљевић. 

 

Međunarodni monetarni fond optimističan po pitanju srpske privrede, ali ne i tržišta rada 

MMF: BDP bolji, nezaposlenost problem 
 
Oktobarskim projekcijama privrednog rasta, ili u slučaju ove godine pada, pridružio se 
i Međunarodni monetarni fond, koji je preksinoć objavio svoj tradicionalni 
polugodišnji izveštaj Svetski ekonomski izgledi. 
 
Piše: M. Obradović 
     

Prema njemu Srbija će ove godine, a podsetimo, misija Fonda se nalazi u poseti Srbiji do 16. oktobra, 
zabeležiti pad privredne aktivnosti od 2,5 odsto, dok se sledeće godine najavljuje oporavak od 5,5 
odsto. 

Na ovaj način MMF je prognozu smestio negde između projekcije EBRD-a s početka meseca da će 
BDP biti smanjen 3,5 odsto (i još nezvanične projekcije Svetske banke od minus tri odsto) i projekcije 
Vlade Srbije i Narodne banke Srbije o padu od jedan odsto uz optimistička očekivanja da pada neće ni 
biti već da će ekonomija završiti na prošlogodišnjem nivou. 

Međutim, ni pun dan nakon objave ovih cifara predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je „posle 
video-razgovora sa šefom misije MMF-a Janom Kejsom Martejnom“ objavio da će MMF uskoro izaći 
sa novom projekcijom po kojoj će srpski BDP pasti samo 1,5 procenata, po čemu će Srbija „biti 
najbolja u Evropi“. 

Inače, konzervativne projekcije međunarodnih finansijskih institucija su pre nekoliko dana bile 
predmet oštrog saopštenja Narodne banke u kome su predstavnici države negodovali zbog ocene loših 
izgleda za Srbiju, pa se čak dovela u pitanje i dobra namera ovih institucija. 

U svakom slučaju prema poslednjoj zvaničnoj projekciji MMF-a od srpske ekonomije se očekuje da 
ove godine ima najmanji pad u Evropi odmah iza Litvanije, kojoj se predviđa kontrakcija od 1,8 odsto. 

S druge strane, Srbiji se predviđa znatno bolji oporavak naredne godine. Zanimljivo je da je MMF 
veoma optimističan i po pitanju rasta u 2022. godini i to od šest odsto, dosta iznad proseka regiona 
koji MMF zove evropske rastuće i ekonomije u razvoju, da bi u srednjem roku ta stopa krenula da se 
vraća ka četiri odsto. 

Osim privrednog rasta, odnosno pada, koji je, s obzirom na okolnosti, razlog za zadovoljstvo, neki 
drugi pokazatelji baš i nisu. Fond ocenjuje da će ove godine nezaposlenost iznositi 13,4 odsto, a u 
2021. godini 13 odsto, najviše u Evropi posle Grčke i Španije. 
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Ovo je zanimljivo, jer se kao jedan od najvećih uspeha u krizi Vlade navodi pad nezaposlenosti na 
rekordno niskih 7,3 odsto u drugom tromesečju. Ovo verovatno znači da MMF očekuje do kraja 
godine i nakon isteka vladinih mera u oktobru, veliki skok nezaposlenosti. 

Još jedan od četiri ključna pokazatelja koja je Fond u izveštaju izdvojio je deficit tekućeg računa. Kao 
što je i očekivano zbog velikog pada uvoza ove godine zbog krize, deficit tekućeg računa će biti 
smanjen, Fond kaže sa 6,9 odsto prošle na 6,4 odsto BDP-a ove godine. 

Međutim, to će posle Grčke biti najveći deficit tekućeg računa u Evropi. I za sledeću godinu Fond ne 
očekuje smanjenje ovog deficita. 

Ostaje pitanje da li će se strane direktne investicije i doznake, koje zbog krize beleže veliki pad ove 
godine, oporaviti da pokriju ovoliki minus na tekućem računu domaće ekonomije. 

Rast potrošačkih cena će u celoj Evropi, osim u Turskoj i Belorusiji, biti stabilan, pa tako i u Srbiji. 
Inflacija će u Srbiji iznositi 1,5 odsto, dok se Zapadna Evropa nalazi blizu deflacije sa rastom cena od 
0,5 odsto ove godine. 

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milorad Filipović ističe da je skloniji da prihvati 
procenu MMF-a nego Vlade, mada postoji mogućnost da poslednji kvartal u godini bude iznenađujuće 
dobar i povuče ekonomiju do tih minus jedan odsto. 

„I prethodnih godina kada nije bilo korone pokazivalo se da su te fleš i kvartalne procene bile 
povoljnije pa se onda u septembru sledeće godine kada se daje konačna ocena ispostavi da je rast bio 
malo manji nego što je procenjivano, tako da su mi sve te unapred procene pomalo sumnjive. 
Turizam, ugostiteljstvo i avio saobraćaj koji čine dva do tri odsto BDP-a su zabeležili veliki pad, možda 
i 50 odsto i ne vidim šta je to moglo da nadoknadi taj pad. A to su grane koje su imale strahovit rast 
prethodnih godina. Turizam je prošle godine zvanično doneo 1,5 milijardi evra, a nezvanično i preko 
dve milijarde kada se uračunaju stanovi na dan koji nigde nisu obuhvaćeni“, skeptičan je on. 
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S druge strane ekonomiju karakteriše to da nemaju svi kvartali jednak udeo u BDP-u. 

Tako se u prvom tromesečju kada se spajaju praznici i kada su loše vremenske prilike kod nas pravi 
20 do 22 odsto BDP-a, pa zatim je drugi kvartal značajniji kada se proizvodi 27 do 30 odsto BDP-a da 
bi u trećem kvartalu opet zbog godišnjih odmora bilo proizvedeno manje od četvrtine godišnjeg 
proizvoda. 

Kako objašnjava Filipović, četvrto tromesečje kod nas je udarno i tada se pravi 30 do 35 odsto BDP-a. 

„Videćemo kako će proteći oktobar, novembar i decembar i možda zaista dođe do iznenađujućeg rasta 
privrede, mada opet i prošle godine je u poslednja tri meseca zabeležen visok rast i treba to pobediti. 
Naravno, to sve pod uslovom da ne bude novih restriktivnih mera zbog korone ili preklapanja virusa 
gripa i korone. Ipak, skloniji sam proceni da će biti pad od 2,5 do tri odsto, jer ne verujem da je Fond 
baš toliko neobavešten“, napominje Filipović. 

 

 
 
 
 
 


