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Kako se statistika ljudi bez posla preko noći "udvostručila" 
 
Pomoć od 60 evra otkrila 600.000 nezaposlenih 
 
https://www.danas.rs/ekonomija/pomoc-od-60-evra-otkrila-600-000-nezaposlenih/ 
 
 
Do juče je Srbija bila zemlja sa relativno niskom nezaposlenošću od 9,9 odsto (s obzirom na 
pandemiju i stanje prethodnih godina), ili oko 321.000 nezaposlenih, prema podacima iz Ankete o 
radnoj snazi koju pravi Republički zavod za statistiku.      

Onda je, da bi objasnio koliko će ljudi moći da primi 60 evra državne pomoći za nezaposlene u 
junu, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao medijima da će na to imati pravo oko 
600.000 ljudi. 

Zoran Martinović, direktor NSZ, istakao je da će pomoć u junu dobiti svi oni koji su se našli na 
evidenciji službe za zapošljavanje na dan 15. april. 

On je na javnom servisu rekao da je napravljen presek i da oko 540.000 ljudi aktivno traži posao 
(evidentirano na birou), kao i da postoje i neke druge kategorije „na našoj evidenciji, tako da ćemo 
imati 600.000 onih koji mogu da računaju na ovu vrstu pomoći“ (juče nismo dobili odgovor od NSZ 
koje su to kategorije) i da će to sve ukupno da košta državu 4,3 milijarde dinara. 

On je primetio da se desio veliki skok broja prijavljenih na birou, objašnjavajući to željom 
nezaposlenih da dobiju 60 evra, ali i da je u januaru i februaru došlo do talasa otkaza nakon što su 
istekle mere pomoći države koje su bile uslovljene zabranom otpuštanja. 

Sada je retko kome jasno kako statistika na koju se državni službenici svako malo pozivaju a 
najviše pred neke izbore, nije ista ona statistika kada se dele pare za pomoć nezaposlenima. 

Anketa o radnoj snazi koju sastavlja Republički zavod za statistiku je od početka izazvala dosta 
kontroverzi, a pre svega zbog definicije da su zaposleni sva „lica koja su najmanje jedan sat u 
posmatranoj sedmici obavljala neki plaćeni posao (u novcu ili naturi), kao i lica koja su imala 
zaposlenje, ali koja su u toj sedmici bila odsutna sa posla (uz garanciju povratka)“. 

Ovo je u skladu sa međunarodnom metodologijom, ali je prenebregnuta okolnost da u Srbiji veliki 
broj ljudi radi na crno ili na sivo, da se pomaže na porodičnim gazdinstvima i svi ti ljudi su tako 
postali „zaposleni“. 

Tako je prema Anketi o radnoj snazi u četvrtom tromesečju 2020. godine bilo neformalno 
zaposlenih 486.600 lica. 
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Uporedo s tim, Nacionalna služba za zapošljavanje vodi svoju statistiku koja je nekada bila i glavni 
izvor podataka o nezaposlenosti. 

Istovremeno kada je ARS pokazivala 321.000 nezaposlenih, na kraju decembra prošle godine 
NSZ je pokazivala 491.347 osoba koje traže posao. 

Može se zaključiti da je oko 170.000 ljudi bilo prijavljeno na biro tražeći posao ili samo zbog 
zdravstvenog osiguranja, dok je istovremeno nešto povremeno radilo na crno ili po ugovoru o delu 
ili tome slično. 

Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji, ističe da je uvek postojala 
razlika između Ankete o radnoj snazi i evidencije NSZ i da to nije ništa čudno. 

„Anketa funkcioniše tako što iz RZS zovnu čoveka i pitaju ga da li je radio bar sat vremena u 
prethodnih sedam dana ili za novac ili je plaćen u naturi. Ta metodologija je napravljena da bi bili 
uporedivi sa drugim zemljama. S druge strane, ako vam treba tačan apsolutni broj ljudi koji su 
nezaposleni onda uzimate statistiku NSZ“, objašnjava Protić. 

Pored ove nesrazmere zbog metodologije, od početka godine beleži se značajan rast broja 
nezaposlenih koji se javljaju na biro. 

Od 491.347 prijavljenih u decembru stiglo se do 534.427 u martu, a prema Martinovićevim rečima 
do oko 540.000 do 15. aprila. Za 3,5 meseca ispada da se broj nezaposlenih povećao za oko 
50.000. 

U stvari, moguće je da je mnogo više ljudi izgubilo posao od početka godine, jer u prva tri meseca 
novoprijavljenih na birou 115.595, ali istovremeno neki odlaze sa biroa, što zbog pronalaska posla, 
što zbog prestanka redovnog javljanja zbog čega se skidaju sa evidencije. 

Protić kaže da su još prošle godine očekivali da se pravi efekat kovid krize na zaposlenost pokaže 
posle marta ove godine zbog državnih mera. 

„Merama je anestezirano tržište rada. Ipak problemi jesu odloženi, ali ne i rešeni. Posle marta će 
se videti pravi efekat kovida“, ocenjuje Protić, dodajući da je Srbija bila među zemljama sa 
najblažim merama u Evropi, pa da zato privreda i nije toliko oštećena kao u drugim zemljama. 

Da se vidi talas otpuštanja u privredi potvrđuje i Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i 
nezavisnih sindikata. 

„Otpuštanja ima i više nego što pokazuje statistika NSZ. Mnogi ljudi koji ostanu bez posla ne odu 
da se prijave na biro. Neki ni ne znaju da treba, neki su u šoku zbog ostanka bez posla, a većina 
ne veruje da će im tamo pomoći da nađu posao. Mi ih savetujemo da se prijave svakako, bar zbog 
zdravstvenog osiguranja. Mislim da će mnogo veći broj ljudi tek ostati bez posla, jer mnogo je onih 
na privremeno-povremenim poslovima, mnogo ih radi na sivo, a da više nema potrebe za njima. 
Naša procena je da će oko milion ljudi, na ovaj ili na onaj način biti ugroženo ovom kovid krizom“, 
upozorava ona dodajući da su izgubili poverenje u zvanične podatke i da su se sada uhvatili u 
raskoraku između želje da pokažu kako je sve dobro i kako država želi da pomogne ljudima. 

 

 



 
 

 
Još nema para u budžetu za sve porodilje 
http://www.politika.rs/sr/clanak/477438/Jos-nema-para-u-budzetu-za-sve-porodilje 

 

Kada se sabere koliko su trudnice i porodilje oštećene zakonom koji je na snazi gotovo tri godine, 
vidi se da se barem trećini žena pogoršala materijalna situacija nakon dolaska bebe na svet, 
rezimira Tatjana Macura iz udruženja „Mame su zakon” 

http://www.politika.rs/sr/clanak/477438/Jos-nema-para-u-budzetu-za-sve-porodilje


U predlogu rebalansa budžeta, koji je Vlada Srbije usvojila 15. aprila, nisu predviđene pare, to jest 
još nisu usvojeni zahtevi da majke na porodiljskom odsustvu primaju garantovani „minimalac”, a 
nije rešen ni problem majki koje nemaju 18 meseci „vezanog” radnog staža. U rebalansu nema 
rešenja ni za višestruko diskriminisane preduzetnice, majke koje su rodile više od četvoro dece, 
kao ni za majke koje zarađuju više od tri prosečne zarade, saopštilo je udruženje „Mame su 
zakon”. 

Kako u razgovoru za naš list ističe predsednica udruženja Tatjana Macura, to praktično znači da 
Ministarstvo za brigu o porodici nije uvažilo predloge koje su stigli od udruženja „Mame su zakon”, 
ali i od mnogobrojnih udruženja roditelja i građana Srbije koji su se ministarstvu tim povodom 
obratili. 

– Apsolutno sve namere Vlade Srbije mogu se jasno videti kroz usvajanje budžeta ili njegovog 
rebalansa, kada pogledate kako se raspoređuju sredstva koja svi mi zajedno skupimo u jednu 
kasu i damo na upravljanje onima koji su izabrani da tom kasom upravljaju. Populističke mere 
podrške svim punoletnim građanima u vidu podele 30 plus 30 evra „državne pomoći” bez analize 
kome je takva podrška zaista neophodna svakako ne rešavaju egzistencijalne probleme 
najugroženijih ili najsiromašnijih, među kojima su i porodilje Srbije – kaže Macura. 

– Udruženje „Mame su zakon” uputiće svoje amandmane svim narodnim poslanicima i apelovati 
na njih da učine sve što je u njihovoj moći da ipak dođe do usvajanja neophodnih izmena Zakona 
o finansijskoj podršci porodici sa decom i rebalansa budžeta. Narodni poslanici, kao izabrani 
predstavnici građana, jesu poslednja instanca kojoj se možemo obratiti. Pozvaćemo ih da glasaju 
za mame i njihova prava. Oni su ti koji svojim glasom omogućavaju da se zakoni menjaju i treba ih 
podsetiti na to – ističe Macura. 

Ona izražava zadovoljstvo činjenicom da je na jednoj od poslednjih sednica Ustavnog suda Srbije 
doneta odluka o protivustavnosti odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom što se 
odnosi na majke koje su rodile decu sa invaliditetom, čime je višegodišnja nepravda konačno u 
potpunosti dokazana. 
Macura podseća da je udruženje „Mame su zakon” u februaru 2019. godine podnelo Predlog za 
ocenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, među kojima 
je bila i ta sporna odredba. Ustavni sud Srbije je kroz nekoliko održanih sednica od decembra 
prošle godine do danas utvrdio da nekoliko odredbi zaista jesu neustavne, čime je nametnuo 
obavezu zakonodavcu da se uđe u proces izmene zakona. 

Odgovor na pitanje koliko je ukupno porodilja u prethodne tri godine oštećeno Zakonom o 
finansijskoj podršci porodicama sa decom nije jednostavno dati. Podaci Republičkog zavoda za 
statistiku govore da je više od trećine porodilja nezaposleno ili ekonomski neaktivno, što znači da 
je više od 60.000 mama do sada imalo umanjene prihode nakon dolaska bebe na svet. Sve žene 
koje su imale manje od 18 meseci „vezanog” radnog staža, dobijale su značajno manja primanja 
na porodiljskom odsustvu – mnogima od njih je na kućnu adresu počelo da stiže svega nekoliko 
hiljada dinara, zbog promene načina obračuna zarada. 

Zakonom su oštećene i žene koje imaju visoka primanja – za njih je država procenila da su im 
tokom trajanja porodiljskog odsustva sasvim dovoljne tri prosečne plate. Ovih žena je oko 400 u 
Srbiji i one su svakog meseca uskraćene za više od 90.000 dinara od novca koje su zaradile. 
Zakonom su oštećene i mame preduzetnice, jer su stavljene u poziciju da biraju da li će tokom 
porodiljskog odsustva staviti firmu u status mirovanja ili će zaposliti poslovođu da je vodi. 

Kada se sabere koliko je žena oštećeno zakonom, koji je na snazi skoro tri godine, dolazi se do 
zaključka da se barem trećini porodilja materijalna situacija pogoršala nakon dolaska bebe na 
svet, rezimira Tatjana Macura. Ona podseća da je Srbija potpisnica međunarodne Konvencije o 
zaštiti materinstva, prema kojoj porodilja ne sme da prima zaradu manju od dve trećine njene 
plate. 



 
 

Пословање током пандемије: Највећи губитак у 
микропредузећима 
 

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/poslovane-tokom-pandemije-najveci-gubitak-u-
mikropreduzecima-21-04-2021 

Криза изазвана пандемијом вируса ковид-19 имала је умерено негативан ефекат на 
активности предузећа у Србији, показао једруги круг анкетирања предузећа:“Сналажење у 
ковид-19 кризи: променљиви изазови, победе и очекивања”, које је спровела Унија 
послодаваца Србије, уз подршку Међународне организације рада. 

Готово 90 одсто анкетираних предузећа је успело да послује током трајања ванредних 
мера, више од половине у пуном капацитету у пословним просторијама или радом на 
даљину. Најугроженији сектори су и даље хотелијерство и угоститељство и личне услуге, 
јер због трајања ванредних мера запослени нису били у могућности да послују у својим 
просторијама. 

Чак 70 одсто предузећа је пријавило пад прихода у односу на исти период 2019. године, а 
просечан мањак прихода за сва српска предузећа је износио 25 одсто. Међутим, постоје 
велике разлике у процентима у зависности од величине предузећа. Просечан губитак 
прихода је био највећи у микро предузећима - 31 одсто, а најмањи у великим - 20 одсто. 
Истовремено, 11 одсто микро предузећа пријавило је мањак прихода од преко 80 одсто, за 
разлику од великих и средњих предузећа, код којих се оволики износи нису јављали. Малим 
предузећима је ишло донекле боље, с просечним падом од 21 одсто, а 67 одсто предузећа 
пријавило је мањак прихода. 

Уочено је да продуктивност запослених у односу на величину предузећа расте сразмерно 
броју запослених, па је у већим предузећима и виши проценат продуктивности. Ниједно 
велико предузеће није пријавило опадање продуктивности, док је петина приметила 
повећање. С друге стране, 58 одсто микропредузећа је пријавило опадање продуктивности, 
док преосталих 42 одсто није пријавило никакве видне промене. 

Мере подршке које је Влада Србије до сада предузела, иако су их предузећа поздравила, 
генерално су биле 

прешироке, усмерене првенствено на ММСП, независно од сектора. Наиме, од свих 
испитаника, 37 одсто је мере проценило као генерално одговарајуће, док је осам одсто 
послодаваца изјавило како су мере спасиле њихово предузеће. Међутим, трећина свих 
предузећа је мере оценила у негативном светлу, сматрајући да су оне биле или потпуно 
неадекватне или недовољне - 10 одсто или да су могле бити боље - 24 одсто. 
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Најкоришћеније и најпозитивније оцењене мере су биле обезбеђивање 60 одсто минималне 
нето зараде за сваког запосленог током два месеца и минимална нето зарада за сваког 
запосленог током три месеца. Само трећина свих предузећа није користила одлагање 
наплате пореских потраживања. 

 
Предлози послодаваца 

Унија послодаваца Србије дала је пет нових препорука у вези с даљим државним мерама 
економске подршке. То су: смањење ПДВ-а за храну и пиће у сектору хотелијерства и 
угоститељства на 10 посто, даље одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде или бар 
њихово делимично отписивање у сектору малих и средњих предузећа, те обустава увођења 
нових такси и дажбина на државном и локалном нивоу. Послодавци сматрају да је потребно 
наставити гарантне шеме за подршку ликвидности и са инвестиционим улагањима путем 
комерцијалних банака за мала и средња предузећа, производну индустрију и рањиве 
секторе, као и могућност додатног мораторијума на отплату дугова за грађане и предузећа. 
Траже и да се надокнада до пуног износа зараде запосленог, а која износи највише до 50 
одсто зараде, исплати у случају да због смањеног обима посла послодавац нема потребу за 
ангажовањем запосленог на пуно радно време. Ова мера би, у складу с предлогом, требало 
да се примени на сва предузећа. 

 
 

Фискализација и цене кућних поправки 
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/fiskalizacija-i-cene-kucnih-popravki-19-04-2021 

 

Најава да ће занатлије који су до сада порез плаћали паушално од Нове године порез 
плаћати на основу онога шта им покаже фискална каса, за многе је још изненађење, мада 
се о томе у јавности прича већ десетак дана. 

Издавање фискалног рачуна за сваку услугу, ступањем на снагу новог Закона о 
фискализацији, биће обавеза свих занатлија, односно предузетника, без обзира на то шта 
им је делантост. Једино су изузети таксисти, адвокати и пољопривредници који на пијачним 
тезгама или на неким другим местима продају своју робу.Уз њих, фискалну касу неће 
морати имати ни занатлије ретких заната, али само ако имају сертификат. 

Мишљења око тога да ли ће евидентирање промета преко фискалне касе подићи цене 
занатских услуга су подељена и зависе од сложености посла и у ком је обиму заступљен 
рад на црно, без пријаве фирме. Има много предузетника који већ порез плаћају на основу 
зараде са фискалне касе, па их новине не дотичу, осим што сматрају да постоји могућност 
да таква фискализација смањи сиву економију. 

Електирчари сматрају да ће њихове услуге бити скупље за десет одсто када буду морали да 
преко фискалних каса евидентирају све што наплате од муштерија. Сада замена грејача на 
веш машини кошта од 2.800 до 3.400 динара , а колико ће муштерија тачно платити 
електричару за ту услугу зависи од типа грејача, казали су у сервису “Мартинов “ у Новом 
Саду. 

- Сада порез плаћамо паушално, а нисмо обавештени да ћемо морати да имамо фискалну 
касу. Заправо, то треба да нам јави књиговођа, а није још, мада сваку новину у пословању 
треба унапред да нам саопшти – рекли су у сервису” Мартинов” за “Дневник”. 
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У сервису кажу да фискализација не би требало да подигне цену услуга, али да могућност 
да услуге буду за десетак одсто скупље, а можда и више, не искључују, јер то не зависи од 
воље мајстора, већ од тога колико ће плаћати порез. – Ако као до сада будемо плаћали 
порез, нема разлога да поскупе руке мајстора, али ако порез буде већи, сигурно је да ће 
поправке електричних апатара бити скупље онолико колико се повећа порез. 

Услугу електричара сада треба платити 4.000 динара за монтажу новог бојлера и скидање 
старог. За замену рингли на шпорету мајсторове руке коштају 1.500 динара и на ту цену се 
дода још од 600 динара, па навише, у зависности од типа шпорета и величине рингле. 

Два евра по дужном метру кошта фарбање радијатора , а квадрат кречења зидова у бело 
један и по евро, 1,7 евра стаје кречење у светлије боје. Лепљење обичних тапета је пет 
евра по квадратном метру, а постављање и фарбање декоративних лајсни, али ужих је евро 
и по метар. За фото-тапете треба дати пет евра по дужном метру, ако су из Немачке, а за 
фото-тапете домаће производње седам евра, јер се компликованије постављају на зид. 

Молерске услуге неће поскупети, сматрају у молерској радњи “Дејан”. 

- Цене се нису мењале две-три године и вероватно ни неће ни када се уведу фискалне касе, 
јер има пуно оних који раде на црно и нису пријављени.Они  представљају конкуренцију 
правим мајсторима, који су занат изучили, имају регистоване фирме и плаћају порез. – 
рекли су у овој занатској радњи. - Сада кречење једне собе кошта од 2.000 до 3.000 динара, 
јер има пуно оних  напречац поучених у сивој зони. 

 
Рођендан уз рачун 

Осим занатлија, фискалне касе ће морати имати и они који се баве организовањем забава и 
прослава. 

Рођендаонице су једне од тих фирми, чији ће власник морати сваку прославу рођендана, 
односно закуп простора да евидентира. За пословање рођендаонице “Дворац “ из Новог 
Сада увођење фискалне касе неће донети ништа ново, јер већ раде са касом. Једино 
очекују да ће се смањити број оних који нису пријављени. 

 
 

TANJUG/RTV 

U Srbiji 3.767 blokiranih firmi - 16 % ugostiteljskih 

https://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/u-srbiji-3.767-blokiranih-firmi-16-ugostiteljskih_1230708.html 

U odnosu na ukupan broj aktivnih firmi, u Srbiji je procenat blokiranih firmi 0,77, što je manje nego 
u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini a tri puta više nego u Sloveniji, podaci su analize 
bonitetne kuće CompanyWall urađene za portal Biznis.rs. 
 

https://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/u-srbiji-3.767-blokiranih-firmi-16-ugostiteljskih_1230708.html


Poredeći podatke u sektoru ugostiteljstva, navodi se da je 16 procenata svih firmi čiji su računi u 
Srbiji u blokadi iz te branše, a slede Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, dok je u Sloveniji 
to devet procenata. 

Analiza sa početka aprila pokazala je da je u Sloveniji najveći broj blokiranih u drumskom teretnom 
saobraćaju i poslovnom savetovanju, u Crnoj Gori u sektoru građevinarstva, dok je u Srbiji, Hrvatskoj 
i BiH najviše blokiranih u sektoru ugostiteljstva. 

Prema podacima CompanyWall-a, ukupan broj blokiranih firmi u Srbiji je 3.767, od čega je u sektoru 
restorana 381, a među registrovanima za usluge pripremanja i posluživanja hrane - 208 subjekata. 

Kako se navodi među odblokiranima je 6.427 privrednih subjekata a tu su po broju na prva tri mesta 
sektori nespecijalizovane trgovine na veliko, drumskog prevoza tereta i taksi prevoz. 

Profesorka Ekonomskog fakulteta u Podgorici Gordana Đurović ocenila je da su u regionu više 
pogođene privrede koje su servisno orijentisane, gde je turizam okosnica privrednog razvoja. 

"Srbija pokazuje najbolju otpornost ekonomije mereno smanjenjem BDP-a od svega jedan odsto u 
prošloj godini", komentarisala je ona, prenosi Biznis.rs. 

U sektoru trgovine procenat blokiranih u odnosu na broj aktivnih u Srbiji je šest odsto, što je daleko 
manje nego u Crnoj Gori, a upola više nego u Hrvatskoj i po tri puta više nego u Sloveniji i BiH. 

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić istakao je da su, sa izuzetkom Crne Gore, 
u Srbiji najlošiji pokazatelji odnosa blokiranih prema broju odblokiranih firmi, kao i broj blokiranih 
firmi u odnosu na BDP. 

"To može biti realan pokazatelj stepena efikasnosti mera Vlade Srbije, odnosno da li je državna 
pomoć zaista došla do onih kojima je bila potrebna, ali i da li je realno očekivati brz privredni 
oporavak ove i naredne godine", istakao je Šoškić za Biznis.rs. 

Prema podacima Unije poslodavaca Srbije, u regionu funkcioniše približno 340.000 firmi od čega je 
95 procenata ukupno učešće mikro, malih i srednjih preduzeća. 

Direktor Unije poslodavaca Srbije Srđan Drobnjaković ističe da je državna pomoć firmama i 
građanima zaključno sa "trećim paketom" dostigla oko 20 odsto BDP-a, ali naglašava da ona ima 
karakter "uregentne reakcije". 

"Ona predstavlja gašenje požara. Međutim, kad god da kriza prođe, biće potrebno da se privreda 
ponovo pokrene, a preduzeća su već iscrpljena nižim prihodima, nelikvidnošću, pa i gubljenjem 
tržišta i partnera", istakao je Drobnjaković. 

 

 

 



Frilenseri: Vlada korigovala predlog ali nastavljamo protest 
https://nova.rs/vesti/biznis/frilenseri-vlada-korigovala-predloge-ali-nastavljamo-proteste/ 

Predsednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar rekao je za Nova.rs da ne očekuje da 
će Narodne skupština u sredu usvojiti zakon koji će regulisati položaj frilensera. On je naglasio da 
je Vlada korigovala svoje dosadašnje predloge, ali i najavio dalje proteste dok se njihovi zahtevi ne 
ispune. 

Pogačar je još jednom podsetio da će rasprava o Predlogu zakona sutra biti na dnevnom redu, ali 
da ne očekuje da će doći do usvajanja u toku sutrašnje sednice. 

„Glasanja neće biti sutra, ali mi ćemo imati neko okupljanje sutra. Biće do 100 ljudi i planiramo 
jedan performans čisto da još jednom izrazimo naše neslaganje. Naravno, mi planiramo i protest u 
subotu u 16 sati ispred Vlade“, rekao je Pogačar za Nova.rs i napomenuo da čekaju odgovor da li 
smeju da prisustvuju sutrašnjoj sednici. 

„Nama je bitno da ljudi čuju o čemu se tu radi. Skupština je mesto gde se to može reći, ali da li će 
nam dopustiti to nije na nama. Mi radimo samo ono što je do nas“, nastavio je. 

Predsednik Udruženja radnika na internetu rekao je da su pod pritiskom protesta, javnosti i 
radnika na internetu napravljeni izvesni ustupci. 

„Oni su morali da prave neke ustupke, ali to nije tokom pregovora dogovoreno. Ono što treba 
napomenuti to je da to i dalje nije zadovoljavajuće, jer to što kaže Siniša Mali da oni imaju crvene 
linije, imamo ih mi. Mi tražimo da se porez plaća od oktobra 2020. godine, što je bio naš prvi i 
osnovni zahtev. Pravih pregovora nije bilo, a oni su malo po malo popuštali“, jasan je Pogačar. 

Predsednik Udruženja radnika na internetu rekao je da su pod pritiskom protesta, javnosti i 
radnika na internetu napravljeni izvesni ustupci. On je istakao da su i dalje doprinosi najveći 
problem. 

„Ako vi plaćate doprinose, onda morate da imate i zdravstveno koji možete da koristite, a mi 
nismo. Problem je i ono što ide u penziono, to ne ide u staž. To znači da vi ako ceo život radite 
kao frilenser, nikada nećete imati penziju. Da ne govorim o drugim pravima kao što je bolovanje, 
trudničko što imaju svi drugi ljudi. Ne vidim zašto bi neko plaćao za šta neće dobiti ništa. To je 
najveći problem“, zaključio je Pogačar. 

 

Kompanija Candy Rush, novi vlasnik Simke, do kraja 
godine ponovo pokreće proizvodnju - Moguće preseljenje 
pogona iz Vranja u Šabac 
 

https://nova.rs/vesti/biznis/frilenseri-vlada-korigovala-predloge-ali-nastavljamo-proteste/


https://www.ekapija.com/news/3232137/kompanija-candy-rush-novi-vlasnik-simke-do-kraja-
godine-ponovo-pokrece-proizvodnju?fbclid=IwAR3TIiw5fiXxl0m4mD-
g4FZmmal1x0t__vQCv54QYCf9wmKtlPbNpVd3Nhk 

Kompanija Candy Rush koja je nedavno kupila fabriku čokolade Simka u Vranju, planira da do kraja 
godine ponovo pokrene proizvodnju, a moguće je i da se Simka u budućnosti, umesto u Vranju, 
proizvodi u Šapcu, kažu za eKapiju iz ove kompanije. 

Odluka o kupovini privrednog društva Dunja doo, u čijem sasatavu posluje i fabrika čokolade u 
Vranju bazirana je, kako dodaju, na strateškom planu unapređenja kapaciteta i poslovnih 
performansi kompanije Candy Rush koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda i ima svoje 
proizvodne pogone u Šapcu. 

Dodaju da kompanija planira da nastavi proizvodnju i zadrži popularan brend Simka, koji je jedan 
od sinonima za čokoladu i konditorske proizvode u Srbiji. 

-U toku je izrada biznis plana i studije izvodljivosti, posle čega će se znati da li će se proizvodnja 
nastaviti u fabrici u Vranju ili eventualno preseliti u Šabac. Tokom procesa ponovnog pokretanja 
proizvodnje, koji bi trebalo da bude okončan do kraja ove godine, svaki korak će biti pažljivo planiran, 
kako bi se proizvodi pod brendom Simka, što pre našli na tržištu Srbije i okolnih zemalja - navode 
iz kompanije. 

Kompanija Candy Rush posluje u okviru grupacije okupljene oko matične firme Rim Group doo-
Beograd, u kojoj se, od pre dve godine, nalazi i Hemijska industrija Nevena u Leskovcu. 

 

BETA/N1 

 

Efektiva: Kad vas za dug poziva agencija, tražite od 
banke brisanje podataka 
https://rs.n1info.com/biznis/efektiva-kad-vas-za-dug-poziva-agencija-trazite-od-banke-brisanje-
podataka/ 

Banke u Srbiji nemaju pravo da lične podatke korisnika daju agencijama za naplatu potraživanja, 
ukazalo je danas Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva". 

„Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka ne sme da proda dug fizičkog lica 
agenciji za naplatu potraživanja. Ipak, banke u postupku naplate dugovanja, angažuju takve 
agencije, koje umesto njih pozivaju dužnike. Takav aranžman banke i agencije je nezakonit“, 
navodi se u saopštenju „Efektive“. 

Savet tog udruženja bankarskim klijentima je da u situaciji kada ih za dug umesto banke poziva 
neka agencija za naplatu potraživanja da banci upute pisani zahtev za brisanje ličnih podataka iz 
baze agencije. 

https://www.ekapija.com/news/3232137/kompanija-candy-rush-novi-vlasnik-simke-do-kraja-godine-ponovo-pokrece-proizvodnju?fbclid=IwAR3TIiw5fiXxl0m4mD-g4FZmmal1x0t__vQCv54QYCf9wmKtlPbNpVd3Nhk
https://www.ekapija.com/news/3232137/kompanija-candy-rush-novi-vlasnik-simke-do-kraja-godine-ponovo-pokrece-proizvodnju?fbclid=IwAR3TIiw5fiXxl0m4mD-g4FZmmal1x0t__vQCv54QYCf9wmKtlPbNpVd3Nhk
https://www.ekapija.com/news/3232137/kompanija-candy-rush-novi-vlasnik-simke-do-kraja-godine-ponovo-pokrece-proizvodnju?fbclid=IwAR3TIiw5fiXxl0m4mD-g4FZmmal1x0t__vQCv54QYCf9wmKtlPbNpVd3Nhk
https://www.ekapija.com/news/3226749/beogradska-kompanija-candy-rush-kupila-fabriku-cokolade-simka-u-vranju
https://rs.n1info.com/biznis/efektiva-kad-vas-za-dug-poziva-agencija-trazite-od-banke-brisanje-podataka/
https://rs.n1info.com/biznis/efektiva-kad-vas-za-dug-poziva-agencija-trazite-od-banke-brisanje-podataka/


„To znači da će pozivi i uznemiravanja nakon toga prestati, jer agencija neće smeti da koristi lične 
podatke dužnika“, istakla je „Efektiva“ i dodala da je obaveza banke da o tome obavesti dužnika, a 
ako to ne uradi, postoji mogućnost žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu 
podataka o ličnosti, kao i pokretanje sudskog postupka. 

Po tumačenju tog udruženja ni mobilni operatori i trgovce nemaju pravo da agencijama za naplatu 
potraživanja daju lične podatke dužnika. 
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