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Седам одсто запослених жена у Србији остало без посла због ковида-19 
Извор:Танјуг 
 
Пандемија вируса корона и превентивне мере које су уследиле више су погодиле жене него 
мушкарце на тржишту рада, при чему је седам одсто запослених жена изгубило посао или 
отишло на принудни одмор, у поређењу са четири одсто запослених мушкараца. 
То су подаци из најновије анализе коју су спровели Популациони фонд Уједињених нација 
(УНФПА) и УН жене у Србији о последицама ковида-19 на економско оснаживање жена и 
мушкараца. 
Анализа је такође показала да су жене чешће од мушкараца радиле од куће (56,4 одсто према 
34,1 одсто), што је последица њиховог доминантног присуства у секторима као што су 
образовање, социјална заштита, део услуга јавне управе. 
Пандемија је утицала и на повећање родних разлика у задужењима у самом домаћинству, јер су 
испитанице казале да су више времена проводиле у кућним активностима и бризи о породици, 
јавља Танјуг. 
Шефица УН жене у Србији Милана Рикановић наводи да подаци показују да је највећи терет 
неплаћених кућних послова и бриге о деци, старима и болеснима пао на жене. 
Додаје да су се мушкарци углавном фокусирали на куповину и бригу о кућним љубимцима. 
„Ова подела рада у домаћинству нам је позната од раније, али је анализа показала како ју је 
пандемија додатно учврстила и појачала”, рекла је Рикановић. 
Када је реч о приступу основним услугама и благостању грађана, готово трећина жена и петина 
мушкараца је искусила утицај пандемије на своје психолошко благостање, углавном стрес и 
анксиозност. 
Анализа је показала и да су се млађе жене чешће суочавале са проблемима у приступу услугама 
сексуалног и репродуктивног здравља и контрацепцији него старије жене. 
Део анализе бави се и оптерећеношћу здравственог система који се у потпуности фокусирао на 
суочавање са одговором на пандемију. 
Наиме, жене су пријавиле чешће потешкоће у приступу здравственим услугама него мушкарци. 
Родни јаз у приступу здравственој заштити посебно је велик у руралним областима где је 30,6 
одсто жена пријавило потешкоће у приступу здравственој заштити у поређењу са 15,8 одсто 
мушкараца. 
Директор УНФПА за Србију Џон Кенеди Мосоти каже да су у кризним временима потребе за 
услугама сексуалног и репродуктивног здравља често занемарене – са запањујућим 
последицама. 
Истиче и да жене и девојке могу бити у већем ризику од насиља од интимних партнера и 
других облика насиља у породици због повећаних тензија у домаћинству. 
„И видимо да постоји таква перцепција – 30 одсто жена у Србији пријавило је да мисли да су се 
дискриминација и насиље у породици повећали током пандемије, у поређењу са само 18 одсто 
мушкараца”, закључио је Мосоти. 
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Туристички радници протестују и траже помоћ државе 
Извор:Танјуг 
 
Неколико стотина запослених у туристичким агенцијама из разних крајева Србије окупило се 
данас око подне испред зграде Владе Србије да би указало на тежак материјални положај у који 
их је довела пандемија коронавируса и остајање без лиценци за рад, као и да би властима 
предали своје захтеве за помоћ. 
Они траже да Фонд за развој, користећи додатна средства само за сектор туризма, захтеве 
туристичких агенција решава по хитном поступку, са роком одобрења од највише месец дана. 
Такође траже хитну и бесповратну финансијску помоћ туристичким агенцијама, која би се, 
зависно од врсте лиценце, кретала у износу од милион динара за субагенте до пет милиона 
динара организаторима путовања са лиценцом А 40. 
Следећи захтев везан је за отпис обавеза по основу пореза и доприноса за осам месеци опште 
помоћи привреди. 
Туристички радници траже и нови мораторијум на отплату обавеза према банкама са роком од 
шест до девет месеци, као и одлагање плаћања пореза на имовину предузећа и пореза на добит 
предузећа за време трајања ванредних околности и ванредних мера, које су још на снази, јавља 
Танјуг. 
Захтевају да се хитно реше проблеми са полисама туристичких агенција за организовање 
путовања. Посебна помоћ се тражи за туристичке водиче, као самосталну делатност која, како 
се наводи у захтевима, није препозната у досадашњим мерама државне помоћи. 
Као образложење за овај захтев наводи се то да они месецима живе без било каквих прихода а 
нема најава да ће моћи својим послом да се баве ни у наредном периоду. 
Радници кажу да су се сами организовали и дошли у Београд да би скренули пажњу на своје 
проблеме. 
Једна од радница испред Владе нам је рекла да су се на протест одлучили пошто им на раније 
захтеве и мејлове упућене надлежнима у Влади Србије нико није одговорио. 
Председник Националне асоцијације туристичких организација Србије Александар Сеничић за 
Танјуг је рекао да је на протест дошао да подржи колеге које су се спонтано окупиле и дошле из 
разних крајева Србије, из Крагујевца, Ниша, Новог Сада, Новог Пазара и других места. 
„Они су дошли да укажу на катастрофалан положај у коме се налазе и да премијерки и 
председнику државе предају захтеве за помоћ. То су они исти захтеви које смо већ слали на 
разне адресе али нисмо добијали одговоре. Очекујемо да ћемо после данашњег скупа ипак 
добити прилику да са надлежнима озбиљно поразговарамо и спасимо туристичке агенције од 
пропадања”, рекао је Сеничић 
Радници су накратко блокирали саобраћај кроз Немањину улицу где се налази зграда Владе 
Србије, као и испред Скупштине Србије где су такође предали своје захтеве. 
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НОВА ОБАВЕЗА ЗА ТРГОВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ Усвојена Уредба о 
ПОМОЋИ ФИРМАМА погођеним епидемијом 
Извор:Танјуг 
 
Влада Србије усвојила је Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи 
кроз докапитализацију фирми ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих 
епидемијом заразне болести Цовид-19. 
- Имајући у виду економску неизвесност узроковану пандемијом заразне болести, држава мора 
да поседује одговарајуће механизме за благовремено деловање у циљу очувања економске 
стабилности и одржавања привредних активности - наводи у саопштењу са седнице Владе. 
Наиме, овом уредбом ближе се уређују услови и критеријуми за оцену усклађености државне 
помоћи која се додељује ради подизања ликвидности кроз докапитализацију учесника на 
тржишту, а који се суочавају са финансијским потешкоћама због епидемије. 
Мера је превасходно намењена подизању ликвидности учесника на тржишту путем 
докапитализације, као једним од инструмената државне помоћи. 
На седници је усвојена и измењена Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
ЦОВИД-19, којом се прописује обавеза за предузетнике који обављају делатност у области 
трговине на мало, у трговинским центрима и сличним објектима, да на видном месту поставе 
обавештење о обавезном ношењу личних заштитних маски. 
Трговински објекти ће убудуће ангажовати лице које ће бити одговорно за поштовање мере 
ношења личних заштитних маски. 
Влада Србије је, у оквиру кампање за подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања 
сиве економије, обезбедила 180 хиљада евра у динарској противвредности за најуспешнијих 
девет градова, градских општина и општина, у оквиру наградне игре "Узми рачун и победи 
2020". 
Овај наградни фонд биће додељен 2021. године најбоље пласираним градовима и општинама, 
преко Министарства државне управе и локалне самоуправе. 
 
 

ВРАЋАЈУ ЛИ НАМ СЕ ТО ПОНОВО РАДНИЦИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ Због 
рекордног броја заражених у Немачкој Срби и други пут на удару 
Аутор:М.А. 
 
У Немачкој је, први пут од почетка пандемије, у року од 24 сата регистрован петоцифрени број 
нових случајева короне – 11.287. Овом бројком је знатно премашен претходни рекорд од 7.830. 
Иначе, број људи чија је смрт повезана са инфекцијом САРС-ЦоВ-2 порастао је на 9.905 – што 
је за 30 више него дан раније. 
Према најновијим подацима, око трећина свих немачких градова и округа било је изнад прага 
од 50 нових инфекција на 100.000 становника недељно. У многим местима тада ступају на 
снагу пооштрене мере заштите. 
А Немачка није једина, јер се корона вирус брзо шири и у другим земљама Европске уније, па у 
бољој ситуацији нису ни Аустрија, Француска или Холандија. И све су то земље у које су се 
након првог таласа поново вратили наши грађани који су тамо да би радили и финансирали 
породице у Србији.  

https://www.blic.rs/autori/ma
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Мање дознака, већа незапосленост 

У Немачкој иначе живи и ради око 450.000 Срба, који су највише ангажовани на пословима у 
грађевини, угоститељству, одржавању хигијене, али и у здравственој нези старијих. 
С обзиром на то да ће нови талас короне вероватно поново изазвати макар привремено 
затварање фирми, лако је претпоставити да би могао да се понови април или мај, када су се 
наши гастарбајтери махом враћали у домовину, јер су остајали без посла у Немачкој, Аустрији 
и другим земљама западне Европе. Тада се више од 400.000 људи у кратком периоду вратило у 
Србију. 
Економисти објашњавају да послодавци у Немачкој, Аустрији, Холандији и осталим земљама 
где има пуно наших људи у времену кризе најпре отпуштају странце, што је донекле и логично. 
"Многи од тих гастарбајтера присиљени су да се због тога врате у Србију и због тога ће укупна 
стопа незапослености у нашој земљи бити виша него пре епидемије", рекао је у разговору за 
"Блиц Бизнис" економиста Љубомир Маџар. 
Истовремено, повратак наших људи из иностранства могао би да значи и прилив неколико 
стотина милиона евра мање, ако не и целу милијарду, из дијаспоре у Србију. Сви они слали су 
значајне износе и дознаке, и до три милијарде евра годишње, што је чак осам одсто укупног 
бруто друштвеног производа Србије. 
 
 

"Милиони људи ће морати да мењају посао којим се тренутно баве" 
Аутор:Т.К.  
 
Годинама бринемо да ли ће нам технологија преузети послове, а сада и епидемија ковида 
трансформише начин на који радимо и узрокује глобалну рецесију. 
Стога је, како наводе на сајту Светског економског форума, прави тренутак да се окупе 
стручњаци како би се дошло до закључка како да се "ресетује" свет рада у складу са новим 
изазовима који су га снашли, пренео је Б92. 
Према проценама ове организације, већ за пет година машине ће радити у једнакој мери као 
људи. То ставља милионе радних места под ризик. Управо ово ће бити главна тема самита 
Светског економског форума који ће се одржати овог месеца. 
Ипак, добра вест је да број радних места за које се очекује да ће бити створен кроз интеграцију 
технологије остати већи од броја оних радних места која ће нестати, поручила је генерална 
директора Светског економског форума Садија Захиди. 
Милиони људи ће морати да мењају посао којим се тренутно баве, а чак и они који неће бити 
приморани да направе тако радикалне мере мораће да унаприједе постојеће или усвоје нове 
вештине. 
Без обзира да ли вам је потребно преквалификовање/усавршавање или не, очекује се да ће се 
најмање 40 одсто основних вештина сваког посла променити. То је огроман број који већина 
нас треба да прихвати, наводи се у тексту. 
Закључак је, стога, да ће, у смислу задатака које обављамо, скоро половина онога што радимо 
изгледати другачије кроз пет година. 
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Уредба Владе о помоћи фирмама погођеним епидемијом 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД:  Влада Србије усвојила је данас Уредбу о условима и критеријумима усклађености 
државне помоћи кроз докапитализацију фирми ради отклањања поремећаја у привреди 
проузрокованих епидемијом заразне болести ковид-19. 
Како се наводи у саопштењу са седнице Владе, овом уредбом ближе се уређују услови и 
критеријуми за оцену усклађености државне помоћи која се додељује ради подизања 
ликвидности кроз докапитализацију учесника на тржишту, а који се суочавају са финансијским 
потешкоћама због епидемије. 
На седници је усвојена измењена Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 
ковид-19, којом се прописује обавеза за предузетнике који обављају делатност у области 
трговине на мало, у трговинским центрима и сличним објектима, да на видном месту поставе 
обавештење о обавезном ношењу личних заштитних маски и да ангажују лице које ће бити 
одговорно за поштовање ове мере. 
Влада Србије је, у оквиру кампање за подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања 
сиве економије, обезбедила и 180.000 евра у динарској противвредности за најуспешнијих 
девет градова, градских општина и општина, у оквиру наградне игре "Узми рачун и победи 
2020“. 
Овај наградни фонд биће додељен 2021. године најбоље пласираним градовима и општинама, 
преко Министарства државне управе и локалне самоуправе, наводи се у саопштењу са данашње 
седнице Владе Србије. 
 

 
Табаковић на скупу ММФ: За Србију најбоље пројекције 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Нове прогнозе ММФ за Европу нешто су мање песимистичне него пре три месеца, а 
за Србију се пројектује убедљиво најбољи резултат у Европи у овој години, рекла је гувернерка 
Јоргованка Табаковић која је с гувернерима и министрима финансија средње, источне и 
југоисточне Европе учествовала на конференцији коју је организовала генерални директор 
ММФ Кристалина Георгијева. 
На скупу на високом нивоу дискутовано је о економским изгледима и изазовима за Европу у 
условима пандемије, саопштено је из НБС. 
На овај начин гувернери и министри финансија информисали су се међусобно о предузетим 
мерама ради ублажавања негативних утицаја пандемије и ефектима које су мере дале. На 
састанку се дискутовало и о стратегијама за привредни опоравак у наредном периоду и за бржи 
раст у средњем року. 
На овом виртуелном скупу, уводну реч имала је Георгијева, након чега је Алфред Камер, нови 
директор Сектора за Европу ММФ презентовао економске изгледе за Европу. 
Нове прогнозе Међународног монетарног фонда за Европу нешто су мање песимистичне него 
пре три месеца. Док се за велики број земаља пројектује велики пад економске активности у 
овој години, који у појединим случајевима иде и на двоцифрене нивое, најбољи исход се 
предвиђа у Србији и Литванији, рекла је гувернерка Јоргованка Табаковић. 
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Она је истакла да ако се узме у обзир и последње саопштење Међународног монетарног фонда 
након завршене пете ревизије актуелног Инструмента за координацију политике, за Србију се 
пројектује убедљиво најбољи резултат у Европи у овој години. 
Гувернерка истиче и да је током састанка закључено да су европске земље које су у претходном 
периоду креирале фискални простор биле у могућности да донесу и спроведу велике фискалне 
пакете, а међу њима је и Србија. 
Централне банке широм Европе знатно су ублажавале монетарне политике различитим 
каналима. У неким економијама драстично су смањене и каматне стопе, а међу њима је и 
Србија, која је са Европском централном банком закључила и превентивну репо линију, као 
још један канал за ванредне ситуације. 
Централне банке и владе широм Европе одобриле су мере помоћи дужницима како би 
ублажиле економске поремећаје, спречиле волатилности на финансијским тржиштима и 
очувале финансијску стабилност. 
Табаковиоћ је рекла да се Србија истиче и по мерама којима је централна банка подржала 
ликвидност свих учесника, подстакла кредитну активност и спречила поремећаје на 
финансијским тржиштима. Србија је поменута и у групи земаља које су доносиле читав сет 
мера којима се олакшава финансијска позиција грађана и привреде, укључујући и привремени 
мораторијум на плаћање кредитних обавеза према банкама, рекла је Табаковић. 
У Србији се реаговало правим и правовременим мерама, а по обиму реакције међу земљама 
смо које су обезбедиле највећу подршку својим грађанима и привреди. Очували смо стабилност 
и чинићемо све да Србија брзо надокнади ову кризну годину, поручила је гувернерка 
Јоргованка Табаковић, наводи се у саопштењу. 
 

 

 
 

Ндегва: Србија има снажну путању смањења јавног дуга, не бринемо 
Аутор:Н1 Београд  

 

Стивен Ндегва из српске канцеларије Светске банке изјавио је у Дану уживо, говорећи о јавном 
дугу, да је "тачно да се ниво дуга повећао у Србији због пандемије". Не сматрамо да је то нешто 
лоше, јер Србија има снажну путању смањења јавног дуга. Дуг треба да буде одржив, то кажемо 
и за Србију и за друге, не бринемо се за Србију. Фискални дефицити треба да буду привремени, 
Србија је успоставила добар резултат", каже он. 
Како је рекао, говорећи о пројекацијама раста, да је Светска банка "конзервативна кад прави 
своје пројекције". 
"Нарочито ове године, спорији опоравак ће бити него што смо првобитно мислили", каже он. 
Према његовим речима, ако се погледа ситуација у целом региону, "Србија ради јако добар 
посао". 
"Кад је реч о кризи, мислим да су урађене праве ствари и учимо у ходу", каже. 
Подсетио је на извештај који су прошле године направили заједно са Владом, који је довео до 
нове агенде раста. 
"Тад смо рекли - Србија се развија, али не најбоље што може", каже. 
Како је рекао, "владавина права даје видљивост појединцима, компанијама...". 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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"У том смислу предлажемо да Србија треба у потпуности да примењује неке економске 
прописе", каже. 
Говорећи о ЕПС-у, каже да је "важно да ЕПС уведемо у 21. век". 
"Ми смо с њима тако сарађивали како бисмо поправили њихове финансије, имамо скоро 
потпуну испуњеност, људи скоро у потпуности плаћају рачуне за струју. Свака компанија 
користи струју коју производи ЕПС", каже он. 
Говорећи о јавном дугу, каже да је "тачно да се ниво дуга повећао у Србији због пандемије". 
"Не сматрамо да је то нешто лоше, јер Србија има снажну путању смањења јавног дуга. Дуг 
треба да буде одржив, то кажемо и за Србију и за друге, не бринемо се за Србију. Фискални 
дефицити треба да буду привремени, Србија је успоставила добар резултат", каже он. 
 

 
Табаковић: У Србији најмањи пад економских активности у Европи у 
овој години 
Аутор:Бета  

 

Нове прогнозе Међународног монетарног фонда (ММФ) за Европу мање су песимистичне него 
пре три месеца, а док се за велики број земаља пројектује велики пад економске активности у 
овој години, најбољи исход се предвиђа у Србији и Литванији, изјавила је данас гувернер 
Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић. 
Како је саопштено из кабинета гувернера Народне банке, Табаковић је на виртуелној 
конференцији генералног директора ММФ са гувернерима и министрима финансија средње, 
источне и југоисточне Европе, на коме се дискутовано економским изгледима и изазовима за 
Европу у условима пандемије корона вируса, рекла да се "за Србију пројектује убедљиво 
најбољи резултат у Европи у овој години". 
"Ако узмемо у обзир и последње саопштење ММФ након завршене пете ревизије актуелног 
Инструмента за координацију политике, за Србију се пројектује убедљиво најбољи резултат у 
Европи у овој години", казала је Табаковић. 
Табаковић је рекла и да је током састанка закључено да су европске земље које су у претходном 
периоду креирале фискални простор биле у могућности да донесу и спроведу велике фискалне 
пакете, а медју њима је и Србија. 
Како се наводи у саопштењу кабинета гувернера НБС "централне банке широм Европе знатно 
су ублажавале монетарне политике различитим каналима", док су у неким економијама 
"драстично смањене и каматне стопе, а медју њима је и Србија, која је са Европском 
централном банком закључила и превентивну репо линију, као још један канал за ванредне 
ситуације". 
"Србија се истиче и по мерама којима је централна банка подржала ликвидност свих учесника, 
подстакла кредитну активност и спречила поремећаје на финансијским тржиштима. Србија је 
поменута и у групи земаља које су доносиле читав сет мера којима се олакшава финансијска 
позиција градјана и привреде, укључујући и привремени мораторијум на плаћање кредитних 
обавеза према банкама", рекла је Табаковић. 
Како је речено на састанку, централне банке и владе широм Европе одобриле су мере помоћи 
дужницима како би ублажиле економске поремећаје, спречиле волатилности на финансијским 
тржиштима и очувале финансијску стабилност. 
"У Србији смо реаговали правим и правовременим мерама, а по обиму реакције међу земљама 
смо које су обезбедиле највећу подршку својим градјанима и привреди. Очували смо 
стабилност и чинићемо све да Србија брзо надокнади ову кризну годину", казала је Табаковић. 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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ПОСАО ЗА НОВИХ 300 РАДНИКА: У овој фабрици у Србији креће 

запошљавање радника  
Аутор:Ј.И. 

 

ФАБРИКА за производњу каблова за ауто-индустрију ПКЦ "Вирнинг системс" Смедерево, 

планира да у наредном периоду запосли три стотине нових радника.  

Градоначелник Смедерева Јован Беч у свом кабинету разговарао је са руководством компаније 
ПКЦ, Ненадом Москићем, менаџером операција, и Ђорђем Зиропађом, ХР менаџером, 
објављено је на сајту Града Смедерева. 
Разговарало се о проширењу капацитета завршавањем нове хале ПКЦ. Представници 
компаније исказали су потребу за пријем 300 нових радника. ПКЦ започео је прошле године 
изградњу нових погона у индустријској зони у Смедереву. 
Како је раније најављено из ПКЦ-а, нови погони простираће се на 11.000 квадратних метара. 
 

 

 

Крагујевац: Градоначелник игнорише синдикалну бригу за судбину 
запослених у Центру за стрна жита 
Пише: З.Р. 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца Југослав Ристић упозорио је данас 
градоначелника Николу Дашића да није удовољио синдикалном захтеву да синдикалци и 
градска управа размене ставове о припајању Центра за пољопривреду и рурални развој 
Привредном друштву Центар за стрна жита… 
… односно о синдикалној бризи за судбину запослених у Центру за стрна жита, „чиме је 
показао непоштовање према Савезу самосталних синдиката Крагујевца“. 
Ристић је у отвореном писму подсетио Дашића да је Савез самосталних синдиката Крагујевца 
организацији која постоји од 1905.године, и која је је крагујевачким и радницима Србије 
донела многе добробити.  
Надамо се, истакао је синдикални лидер Дашићу, да „Ваше одбијање да разговарамо није 
резултат крутог идеолошког става и да Вам је позната историја нашег града и улога радника.“  
Замолио га је (Дашића), притом, да синдикалцима и и свим грађанима Крагујевца одговори на 
више питања. 
Најпре на оно – зашто је Град, пре четири године, основао  Центар за пољопривреду и  рурални 
развој и да ли су се у том центру бавили оним што је наведено као делатност, истраживањем  и 
развојем у техничко- технолошким наукама, те да ли је то предузеће било шта зарадило од 
оснивања до сада? 
-Зашто је Град за ово предузеће платио реновирање пословног простора у Церовцу и плаћа 
годишње 1,8 милиона динара на име закупа за тај простор? Да ли су сви запослени у овом 
предузећу  чланови владајућих партија?  



11 

 

Зашто је град пренео овом предузећу (Центру за пољопривреду и рурални развој – пшрим. 
З.Р.) целокупне робне резерве у виду живе стоке, што представља  једину имовину овог 
предузећа? Како ће припајање тог предузећа Центру за стрна жита са имовином од преко две 
милијарде динара и традицијом од 122 године да допринесе ефикаснијем и бољем раду?  
Зашто особа коју пројектујете као будућег директора  обилази локална комунална предузећа и 
тражи радна места за стално запослене у Центру за стрна жита, када није на законит начин 
могуће променити радни статус  тих запослених, јер  им се дугују порези и доприноси за више 
од четири године, тврдећи да радници који се прикљчују Центру за стрна жита морају да 
остану да раде, пита Ристић градоначелника Дашића 
Пита га, потом, и зашто члан Градског Већа за равномерни развој града и села (Дамјан Срејић 
– прим. З.Р.) на састанцима упоређује  организацију своје приватне  фирме са организацијом 
Центра за стрна жита ? О чему тај већник више брине, и да ли је његова надлежност да утврђује 
ко је вишак у Центру? 
– Да ли сте упознати да Ваш блиски сарадник (функционер ПОКС-а и помоћник 
градоначелника Мирко Чикириз, незванично сазнаје наш лист)  тражи да се у Центру за стрна 
жита поново запосли бивша радница те установе која је, пре три године , добровољно 
напустила Центар уз исплату отпремнине од 300 евра по години стажа? 
Уколико успете да на било које од ових питања пронађете логичан одговор, радо ћемо Вас 
саслушати, поручио је Ристић новом кагујевачком градоначелнику Николи Дашићу.  
 

 

У крагујевачком Фијату до краја године 12 радних дана 
Пише: З. Р. 
 
Након овонедељног тродневног рада, од уторка до јуче, производне и монтажне траке у 
крагујевачком Фијат Крајслеру, од данас су поново, као што је наш лист и најављивао, 
заустављене. 
Радници ће, према последњим плановима фабричког менаџмента, у погоне да се врате 3. 
новембра. 
У наредном месецу предвиђено је да се ради седам дана док је у децембру најављено укупно пет 
радних дана, након чега иде већ традиционални зимски одмор, са којег су се радници у 
минулих неколико година углавном враћали средином јануара. 
Према нешто слободнијој процени у Фијат Крајслеровој фабрици у Крагујевцу ове године ће 
бити произведено негде око 20.000 готових аутомобила, што је двоструко мање него лане и 
убедљиво најмање од 2012, кад је овде почела производња Фијатовог модела 500Л. 
Производни радници крагујевачке фабрике ове године у погонима ће, укључујући и период до 
краја 2020, провести неких 60-так, од укупно око 220 радних дана годишње. 
Представници запослених у Фијат Крајслеру не очекују да се догодине производња повећа и да 
запослени да буду више ангажовани него ове године. 
Напротив, сматрају да би у 2021. производња модела 500Л у најбоље случају могла да буде на 
овогодишњем нивоу, али се надају да ће наредне године да почне припрема фабрике за 
производњу новог модела. 
Према незваничним најавама, међународној јавности би нови модел требало да буде 
представљен у марту 2022. на Салону аутомобила у Женеви док би серијска производња почела 
средином те године. 
Подсетимо да је Пјетро Горлие, извршни директор Групације Фијат – Крајслер аутомобили за 
ЕМЕА регион (Европа, Медитеран, север Африке, те Блиски и Средњи исток) у недавном писму 
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делу запослених у фабрикама тог региона, између осталог поручио да ће, након Италије и 
Пољске, развојни планови ускоро да буду представљени за компаније ФЦА у Србији и Турској. 
Навео је и да се уговорено спајање ФЦА и Пежо – Ситроен групације реализује према утврђеној 
динамици. 
 

 
Млади раде за 440 евра, прижељкују 800 
Пише: Љ. Буквић 
 
Иако прижељкују плате од 65.000 до 100.000 динара, млади у Србији су у јулу ове године 
зарађивали у просеку нешто мало мање од 52.000 динара. 
Упркос томе што већина и даље само може да сања плате веће од 550 евра, добар део младих, 
млађих од 30 година задовољан је што у оваквом окружењу у Србији уопште и има посао. 
Кровна организација младих недавно је објавила алтернативни извештај о положају и 
потребама младих, а у њему један од првих разлога због ког они између 15 и 30 година старости 
желе да напусте Србију је управо незапосленост. 
Ове године је незапослених, према овом извештају, нешто више од 104.000, док је запослених 
младих, према подацима из Истраживања о регистрованој запослености, које се заснива на 
подацима Централног регистра обавезног социјалног осигурања, у другом кварталу ове године 
било је 323.373. Слично их је било, како напомињу у Републичком заводу за статистику, и 
прошле године. 
„Просечна зарада без пореза и доприноса младих између 15 и 29 година у јулу 2020. износила 
је 51.898 динара и у односу на јул 2019. номинално је већа за 12,7 одсто“, кажу за Данас у РЗС, 
напомињући да је просечна нето зарада запослених у истој старосној групи у јулу прошле 
године била нешто већа од 46.000 динара. 
Иако млади тренутно у Србији зарађују у просеку 440 евра, они који живе Београду или 
Војводини прижељкују плате од 700 до 850 евра, док би младима из других делова Србије 
плате од 550 до 700 евра задовољиле потребе за достојанственим животом. 
„Млади већ годинама уназад као кључан проблем и разлог зашто одлазе наводе незапосленост 
и то заиста треба ставити у корелацију са квалитетним и достојанственим животом. Јер ако 
немају примања не могу да се осамостале, ако не могу да се осамостале и живе са родитељима и 
то утиче на квалитет живота и то је врло повезано“, каже за Данас генерални секретар Кровне 
организације младих Стефан Ђорђевић. 
Њихово истраживање обухватило је више од 1.200 младих из целе Србије и то је показало да 
више од 63 одсто њих живи у породичном стану, само 19 у изнајмљеном и девет одсто у свом. 
Ђорђевић напомиње да 63 одсто испитаника не зарађује али да треба имати у виду да су у тој 
категорији и они млади који се још школују. 
Када се ради о зарадама, пет одсто њих зарађује више од 80.000 динара, 8,8 одсто између 
50.000 и 80.000 динара, 12 одсто зарађује од 30.000 до 50.000 динара, а 10 одсто 30.000 
динара или мање. 
На питање колико им треба за достојанствен живот три четвртине њих је рекло да би за то било 
довољно од 65.000 до 100.000 динара. 
„Они из Војводине и Београда су говорили да су плате изнад 80.000 довољне за пристојан 
живот, док су млади из других крајева земље тражили мање, односно задовољили би се и са 
платама од 65.000 динара јер имају и мање прилике за посао“, истиче Ђорђевић. Како каже, 
јако мало њих зарађује онолико колико мисле да би требало да би боље живели. 
Истраживање је показало да постоје огромне разлике између Београда и Војводине у односу на 
остатак Србије. 
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„У Београду и Војводини млади најлакше долазе до посла, што показује централизованост и то 
колико су веће прилике у великим центрима за запошљавање, док су други у тежем положају 
да дођу до посла, што се касније одражава и на њихово поверење у демократију, институције, 
чак и на то то како гледају на вредности“, напомиње Ђорђевић. 
Упркос томе што не зарађују онолико колико би хтели млади су у Србији задовољни, 49 одсто 
њих је рекло да је задовољно послом који ради, 22 одсто чак веома задовољно, док је 
незадовољних 30 одсто. 
„Имамо ситуацију у којој велики број младих не ради а и они који раде раде за плате које су 
ниже од оног што они сматрају да је потребно, али су свесни окружења и зато срећни што имају 
било какав посао у односу на своје колеге који се муче да дођу до било каквог посла“, напомиње 
Стефан Ђорђевић. 
Он каже да није битно наћи само посао, већ да је важно и да ли тај посао пружа пуна радна 
права, да ли банка тај посао препознаје као кредитно способан, да ли је плаћено здравствено. 
„Евидентно је да млади имају проблем да нађу посао, доста се прича о томе, зато треба 
креирати послове за младе, донети конкретне мере јер оне могу да направе суштинску разлику. 
Мере које ће циљано утицати на то да се поправи ситуација на тржишту рада младих. Да 
видимо да ли ће млади са рурала добити подстицај да покрену бизнис, да ли је могуће уопште 
запослити ван Београда, Новог Сада или Ниша“, каже Стефан Ђорђевић. 
Најлакше до посла са средњом стручном 
Генерални секретар Кровне организације младих Стефан Ђорђевић каже за Данас да је њихово 
истраживање показало да најмање проблема да пронађу посао имају млади који су завршили 
средње стручне школе и они са вишим школама, да највише проблема имају они само са 
основним образовањем, потом следе они са средњим општим образовањем и факултетима. 
 
 

СБ: Пандемија угрожава радна места и смањење сиромаштва на 
Западном Балкану 
Пише: Бета 
 
Регион Западног Балкана склизнуо је, услед пандемије корона вируса, у дубоку рецесију, уз пад 
како домаће тако и иностране тражње и поремећаје ланаца вредности, што је у свих шест 
земаља региона довело до преласка економског раста у 2020. у привредни пад, објавила је 
данас Светска банка (СБ). 
Према новом Редовном економском извештају СБ, у 2020. се предвиђа пад економске 
активности за 4,8 одсто, што је 1,7 процентних поена ниже од стопе прогнозиране у априлу. 
Други, снажнији талас пандемије присутан од средине јуна, додатно је омео економски 
опоравак у региону. 
Ограничења путовања и мере социјалног дистанцирања негативно су утицале на раст у 
земљама које се у већој мери ослањају на туризам, наведено је у извештају. 
Пандемија доводи до нових изазова на тржиштима рада у региону и прети да поништи 
напредак који су ове земље оствариле у спровођењу социјалних мера, упозорили су из СБ. 
Закључно са јуном, незапосленост у региону порасла је за половину процентног поена и 
угасила 139.000 радних места. 
Процењује се да је још 300.000 грађана запало у сиромаштво на Косову, у Албанији, Црној 
Гори и Србији – што је значајан број, али је више него двоструко мањи него да мере реаговања 
на пандемију нису биле уведене, наведено је се у извештају. 
„Баш као и у већем делу света, пандемија Ковид-19 и даље озбиљно утиче на грађане западног 
Балкана, чиме угрожава како здравље, тако и економско благостање људи у свих шест земаља“, 
рекла је директорка Светске банке за западни Балкан Линда Ван Гелдер. 
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Ипак, она је навела да колико год да је ситуација била лоша, била би далеко гора да владе нису 
од самог почетка кризе предузеле хитне мере. 
„Приоритет је и даље стављање здравствене кризе под контролу и ограничавање економске 
штете. Креатори политика у овом региону мораће да се усредсреде на јачање основних 
економских параметара да би омогућили отпоран опоравак“, рекла је Ван Гелдер. 
Према налазима извештаја, свих шест земаља региона брзо је увело мере у циљу заштите 
живота и прихода својих грађана. 
Увођење обимних механизама за очување радних места, укључујући и субвенције за запослене, 
помогло је да се предупреде неке од најтежих последица пандемије по запосленост, док су 
програми социјалне помоћи, попут готовинских трансфера, помогли да се најосетљивије групе 
у овом региону заштите током трајања мера изолације и других ограничења. 
Упркос свим овим мерама, међутим, криза је поништила побољшања остварена у погледу 
учешћа радне снаге, а прети да угрози и напредак постигнут на пољу смањења сиромаштва. 
Све те изазове додатно компликује драматичан раст фискалних дефицита широм региона, јер 
државе настављају да троше више да би ублажиле пад економске активности, док им јавни 
приходи истовремено стрмоглаво падају. 
Уз неизвесност завршетка економске кризе, притисци на тржишта рада и приходе биће 
вероватно присутни месецима, оцењено је у извештају. 
„Поред побољшања здравствених система и снажних механизама социјалне заштите, креатори 
политика у региону мораће да предузму мере за унапређење људског капитала, изградњу 
снажнијих институција и јачање владавине права“, казала је Линда Ван Гелдер. 
Према њеним релима, незахвална ситуација у којој државе морају да повећавају потрошњу 
упркос паду јавних прихода, доводи до додатног притиска да као приоритет поставе фискалну 
одрживост, укључујући и кроз унапређење јавне потрошње и снажније поштовање пореских 
обавеза. 
У извештају се наводи и да ће брзина опоравка, на кратак рок, зависити од тока пандемије, 
доступности вакцине која би омогућила нормализацију економске активности и стабилног 
опоравка главног трговинског партнера региона – Европске уније. 
Пад БДП-а Србије ове године три одсто, опоравак наредне године 
Српска економија ће после више година солидног раста ове године бити у рецесију, а пад бруто 
домаћег производа (БДП) износиће три одсто, док се у 2021. очекује раст од 2,9 одсто, 
саопштила је данас Светска банка. 
„Дуготрајна криза изазвана ковидом-19 током лета, избори, успоравање законодавне 
активности и економска кретања широм света утицаће на раст у овој години“, наводи се у 
новом економском извештају Светске банке. 
Указано је да је још један разлог за спорији опоравак у другој половини 2020. висока основица 
за поређење из друге половине 2019. 
Учешће радне снаге и незапосленост бележе пад током пандемије, истакла је Светска банка и 
додала да су мере изолације уведене због пандемије спречиле велики број радника да нађу 
посао, што је довело до њиховог напуштања тржишта рада. 
У другом кварталу ове године, у односу на 2019. на тржишту рада било је 183.000 људи, међу 
којима је 132.000 претходно имало посао у сивој економији, па је тако стопа пала на рекордно 
ниских 7,3 одсто. 
Међутим, како је истакла Светска банка, прави утицај пандемије на тржиште рада можда неће 
постати познат све до истека програма субвенција за зараде. Тај програм је зваршен у 
септембру. 
Додаје се да је државни пакет мера помоћи привреди довео до рекордно високог дефицита од 
4,8 одсто годишњег БДП-а у другом кварталу, уз раст јавног дуга од 6,1 процентних поена од 
децембра 2019. на 59 одсто БДП-а на крају јуна 2020. 
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„Чини се да је утицај на сиромаштво за сада ублажен“, наводи се у извештају Светске банке и 
указује да би боље циљане интервенције оствариле исти утицај уз знатно ниже фискалне 
трошкове. 
Анализе Светске банке су показале да је утицај мера подршке на привреду био позитиван, али 
да би и мање издашан али боље циљан пакет могао да оствари исти утицај, те да су најтеже 
погођена предузећа могла да добију обимнију помоћ, чиме би се ефекти пандемије ублажили 
још више док би се фискални трошкови програма снизили. 
„Ниска инфлација и снажна позиција Народне банке Србије (НБС) представљале су снажан 
темељ за одговор монетарне политике на пандемију. Инфлација је у 2019. била стабилна на 
ниском нивоу, каква је остала и до краја августа  2020, при чему је раст цена износио 1,9 одсто“, 
оценила је Светска банка и додала да је после умереног слабљења динара у односу на евро у 
2019. динар задржао вредност током 2020, првенствено захваљујући интервенцијама НБС на 
девизном тржишту. 
Пандемија је проузроковала и успоравање кредитне активност и банка па је укупна вредност 
нових кредита одобрених привреди смањена се за 24,2 одсто у другом кварталу у поређењу са 
истим периодом прошле године, а износ нових инвестиционих кредита привреди опао је за 47,1 
одсто. 
Ненаплативи кредити наставили су силазну путању, са 4,1 одсто у децембру на 3,7 одсто у јуну., 
навиди се у извештају Светске банке. 
„Финансирање дефицита текућег рачуна постало је разлог за забринутост, пошто је спољни дуг 
у 2020. почео да расте, са 61,9 одсто БДП-а крајем 2019. на 69,9 одсто на крају јуна 2020. Мада 
је дефицит текућег рачуна изражен у еврима био нижи за 11 одсто него годину дана раније, 
његово учешће у БДП-у достигло је 2,9 одсто“, навела је Светска банка и упозорила да  је 
дефицит спољнотрговинске размене наставио да расте, повећавши се у првој половини године 
на 2,6 
милијарде евра. 
Финансирање дефицита текућег рачуна по процени Светске банке не представља проблем, 
иако су нето стране директне инвестиције опале у првој половини године за 19 одсто, а у оквиру 
њих приливи иностраног капитала смањени 44 одсто. 
Према пројекцијама Светске банке, значајнији опоравак српске економије ће почети у 2021, 
али ће вероватно бити спорији од очекиваног. 
„Инвестиције се неће ускоро вратити на претходне нивое, а потрошња ће остати нижа јер ће се 
стварни утицај на запосленост и зараде осетити тек крајем 2020. или почетком 2021. Са 
оздрављењем привреде, јавни сектор ће морати да изврши обимније корекције у циљу 
елиминисања ефеката фискалних подстицаја из 2020. годину“, навела је Светска банка. 
Процењено је да нижа јавна потрошња и њен утицај на приватну потрошњу и инвестиције могу 
у 2021. успорити опоравак, при чему се тренутно пројектује раст БДП-а од 2,9 одсто. 
„И даље су присутни бројни ризици. Поред неизвесности која прети глобалној привреди, 
основни сценарио суочава се и са унутрашњим ризицима. Могу се реализовати потенцијалне 
обавезе које утичу на јавне финансије, и то нарочито оне које се односе на погоршање 
резултата пословања јавних предузећа (Телеком Србија, Ер Србија, поред оних која се већ дуго 
суочавају са финансијским изазовима као што су железнице и Србијагас)“, упозорила је 
Светска банка у економском извештају за Србију. 
Наведено је и да „развој политичких прилика, посебно у погледу преговора о Косову, могао би 
да скрене пажњу владе са спровођења неопходних реформи, од којих су са становишта раста 
најважније оне које се тичу унапређења пословног окружења“. 
„Постоје и фактори који могу да доведу до мањег пада ове године и до бржег раста следеће 
године, 
углавном односећи се на бржи опоравак извоза, стране директне инвестуције и домаћу тражњу. 
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Са друге стране они углавном зависе од брзине спровођења структурних реформи, процеса 
прикључења ЕУ и дешавањима на светским тржиштима“, истиче се у извештају Светске банке. 
 

 

 
 

Главни економиста Светске банке: Пад БДП-а Србије биће 3% 
Извор:ФоНет 
 
Глобална пројекција говори да ће пад светске економије у овој години бити око 4 одсто, у 
Европској Унији преко 8 процената, у региону Западног Балкана очекује да ће пад бити око 4,8 
одсто, а у Србији 3 одсто, изјавио је у онлајн интервјуу за портал бизнис.рс главни економиста 
Светске банке за Србију Лазар Шестовић. 
То је за 1,7 одсто мање у односу на пројекцију из априла месеца. 
Шестовић је истакао да то говори да економска ситуација због корона кризе у региону Западног 
Балкана није тако лоша у односу на оно што се очекује за поједине развијеније земље. 
Шестовић је то образложио чињеницом да се економије региона разликују по структури од 
развијенијих економија, и да нису тако јако повезане са глобалним ланцима снабдевања, што 
се у овој ситуација показало као добра ствар. 
Такође, у региону само поједине земље имају значајније учешће туризма у БДП, или 
саобраћаја, који су највише погођени кризом. 
 “У региону, економски пад се креће од минус 3 одсто колико се предвиђа за Србију, до пада од 
12,4 одсто колико се прогнозира за Црну Гору, која има највеће учешће туризма у свом БДП”, 
рекао је Шестовић. 
Он је додао да су ове пројекције рађене на основу података који су били доступни до јуна, 
односно јула месеца, и да се сада прикупљају нови подаци, тако да ће се њихове пројекције 
ажурирати. 
“За идућу годину Светска банка прогнозира опоравак од 3,5 одсто за Западни Балкан. 
Прогнозиране стопе опоравка крећу се од 2,9 одсто у Србији до 6,9 одсто у Црној Гори”, истакао 
је Шестовић. 
Он је додао да се за наш регион углавном предвиђа благи опоравак у наредној години, и тај 
опоравак би се наредних година убрзавао да би достигао ниво од 4 одсто годишње колико је 
био пре пандемије. 
У извештају Светске банке се истиче да је незапосленост у региону порасла за половину 
процентног поена, и угасила 139 хиљада радних места. Исто тако, процењује се да је у региону 
још око 300 хиљада грађана запало у сиромаштво, али се наглашава да би тај број био 
двоструко већи да нису биле уведене мере за сузбијање последица пандемије коронавируса. 
Шестовић упозорава да су због корона кризе фискални дефицити порасли до неслућених 
размера. 
“Сада се потпуно нормално говори да нека земља има фискални дефицит од 10 или 12 одсто 
БДП, САД ће имати фискални дефицит од преко 20 одсто БДП-а. То су били непојмљиви 
износи пре само 10 месеци”, истиче Шестовић и упозорава да су тако високи фискални 
дефицити довели до великог раста јавног дуга у већини земаља. На глобалном нивоу, дошло је 
до раста од чак 19 процентних поена. 
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“Тако да смо дошли први пут у ситуацију да ће удео јавног дуга у светском БДП достићи 101 
одсто”, рекао је Шестовић и истакао да је то ситуација која је упоредива на пример са периодом 
после ИИ светског рата и обновом глобалне економије, истакао је Шестовић за бизнис.рс. 
 

  
“Фајон ће обавестити ЕУ о прогону Војног синдиката Србије” 
Извор:Бета 
 
Председник Војног синдиката Србије (ВСС) Новица Антић разговарао је са председавајућом 
Делегације Европског парламента за стабилизацију и придруживање Србије и ЕУ Тањом Фајон 
о притисцима и ометању синдикалног деловања, као и о отказу генералном секретару Предрагу 
Јевтићу, гушењу људских и синдикалних права. 
Како се наводи у саопштењу ВСС-а, Антић је упознао Фајон са примерима “ометања и 
спречавања” синдикалног деловања и “облицима притисака” које од администрације 
техничког министра одбране Александра Вулина, уназад више од три године трпи тај 
синдикат. 
Додаје се да ће Тања Фајон о свему поднети извештај ЕУ институцијама и парламенту и 
предузети све у њеној моћи да се “помогне (ВСС-у) да заштити своје представнике и оствари 
права гарантована Европским прописима и конвенцијама Међународне организације рада”. 
“Лоша слика о стању грађанских и радничких права и слобода коју поједини представници 
извршне власти шаљу у свет, не допринису напретку Србије која је кандидат за чланство у ЕУ, 
заједнички је закључак са састанка”, пише у саопштењу. 
ВСС је навео да жали што је “доведен у позицију да заштиту својих елементарних слобода и 
права” тражи ван институција Србије и да се нада ће нови министар одбране “имати 
разумевања” за потребе запослених у Војсци Србије (ВС) и са њиховим званичним 
представницима отпочети и водити социјални дијалог по стандардима и нормама у тој области. 
Састанак који је сазван на иницијативу Европске федерације синдиката јавних служби, чији је 
ВСС члан одржан је касно синоћ, путем видео конференцијске везе. 
 

 


