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Синдикати: У случају карантина не смањивати плате запосленима 
Извор:Танјуг/Политика 
 
Ситуација изазвана обољевањем од коронавируса и мерама превенције покренула је бројна 
питања, а једно од њих је како ће радници на послу правдати изостанак и колику ће плату 
примити уколико буду принуђени да остану у самоизолацији или карантину две недеље. 
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) упутила је Влади Србије иницијативу 
за утврђивање права на накнаду зараде у висини од 100 одсто запосленима који су привремено 
спречени да раде, јер су обухваћени мерама за спречавање ширења и сузбијање коронавируса. 
АСНС предлаже Влади Србије да донесе Уредбу или други одговарајући акт којим би утврдила 
право запослених на накнаду зараде у висини од 100 одсто зараде коју су остварили у 
предходних 12 месеци за време одсуствовања са рада, а пре свега за време обавезног карантина 
и лечења. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, каже за Танјуг да све 
зависи од договора и уговора послодавца и запосленог. 
„Рад од куће, самоизолација и исплата у том случају, знатно се разликује од фирме до фирме. 
Неке компаније су већ распустиле своје запослене. Постоје радна места на којима је могуће 
потпуна ефикасност уз рад од куће и они сигурно неће имати смањене плате, али како ће бити 
исплаћени они, чије радно место захтева присуство, још није познато”, објаснио је 
Атанацковић. 
Према његовим речима, сви ће имати штету због новонастале ситуације са корона вирусом. 
„Како буде падао профит зарада компанија, тако ће падати и плата запослених. Фирмама које 
не буду могле да обављају посао у пуном капацитету, прете значајни губици. Пашће промет у 
трговинама, односно свуда где се набавља роба страног порекла”, истакао је Атанацковић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да треба сачекати 
и видети како ће се ситуација даље развијати и какве ће мере бити донете. Истиче да је важно 
застити здравље људи и да за евентуални изостанак са посла услед предузетих мера радници не 
би требало да буду оштећени што се тиче плате. 
Он подсећа да је извршни одбор Европске конфедерације синдиката (ЕКС) поводом епидемије 
коронавируса, позвао све запослене у Европи на смиреност и поштовање савета надлежних 
здравствених институција. 
Одбор тог синдиката је позвао на хитне мере како би се обезбедило да сви радници који имају 
симптоме или који су у карантину могу да оду на одсуство без бојазни да ће изгубити посао или 
приходе. 
Правник Олга Вучковић Кићановић из Центра за радно право и људске ресурсе „Фидес” каже 
за Танјуг да су ипак неопходне званичне инструкције надлежних институција о поступањима у 
овој ситуацији. 
Истиче да нема основа да се добије боловање уколико радник није болестан, али да радници не 
могу остати ускраћени за део плате због две недеље одсуства са посла услед мера за спечавање 
коронавируса и принудне изолације те да би такво одуство требало да буде плаћено. 
Та мера би била превентивна у интересу безбедности и здравља на раду и нека врста социјалне 
обавезе, каже она. Поред тога, како истиче, важно је да се спрече и могуће злоупотребе тог 
плаћеног одсуства, и да на штети не би требало да буду ни радници ни послодавци. 
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Одложен прекид производње у Фијату у Србији 
Пише: З. Р. 

 
У све фабрике групације Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) стигао је допис извршног 
директора ФЦА Мајка Менлија у ком је наведено да се одлаже планирани прекид рада у 
Србији. 
Поред застоја у Кини, претходно смо потврдили одлуку да одложимо планирани прекид 
производње у нашем објекту у Србији, дословце се наводи у допису Менлија, уз напомену да је 
„јасно да ова ситуација није фиксна“. 
Инострани медији јуче су пренели да је Фијат Крајслер пред привременим затварањем свих 
својих погона у Италији. Фијат је навео да је због вируса појачао мере заштите у својим 
зградама, укључујући дезинфекцију свих објеката за рад и одмор, и тиме подржао смернице 
које је италијанска власт донела у борби против ширења те заразе. 
– У складу с овим акцијама компанија ће, тамо где је потребно, привремено затворити 
одређене фабрике у Италији, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс. Портпарол Фијата рекао 
је да ће овом одлуком бити погођене фабрике Помиљано, Мелфи, Атеса и Касино, које ће бити 
затворене два до три дана, између среде и суботе. 
Истиче се и да ће Фијат смањити дневне производне норме како би радници радили на 
довољној удаљености једни од других на својим радним местима. 
Да ли је домаћа грађевинска оператива у стању да обави послове које је држава поставила пред 
њу? 
 

 
Недостатак квалификоване радне снаге успорава радове 
Пише: Г. Влаовић 
 
Док део стручне јавности дели мишљење премијерке Србије Ане Брнабић да ће изградња 1.000 
станова за припаднике служби безбедности за домаћу грађевинску индустрију која је изводи 
представљати тежак изазов, други део напротив сматра да су наши грађевинари потпуно 
опремљени и квалификовани за тај посао. 
Премијерка је јуче у Земуну присуствовала почетку изградње првих 250 станова за запослене у 
службама безбедности и оценила да ће то за домаће грађевинске фирме бити „велики залогај“. 
Тренутно се гради око 2.000 таквих станова који ће бити продати по јефтиним ценама у шест 
градова а иако је градња почела још пре годину дана први кључеви оних који су комплетно 
завршени ( примера ради у Врању) биће уручени тек за недељу дана. Цена станова чију 
изградњу финансира држава износи 500 евра по квадрату у Београду и Новом Саду, а у другим 
градовима цена је још нижа. Иначе, за куповину јефтиних станова заинтересовано је око 
25.000 људи који ради у сектору безбедности у Србији. 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић каже за Данас да је основни 
проблем са којим би домаћа грађевинска оператива могла да се суочи приликом изградње 
станова за припаднике безбедносног сектора Србије и због чега већ започета изградња траје 
дуже него што би требало, недостатак квалификоване радне снаге. 
– Све је мање ученика који се интересују за обављање занатских послова у грађевинарству. 
Већина тих радника код нас је старија од 50 година и они као добри квалификовани мајстори 
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углавном раде у иностранству за знатно веће паре од оних које им домаће грађевинске фирме 
нуде у Србији. Због тога је код нас велики проблем наћи квалификовану снагу за извођење 
радова. 
То се одражава како на квалитет изграђених станова тако и на поштовање рокова. У Србији на 
грађевини ради неквалификована радна снага, то јест приучени радници и због тога долази и 
до погибија на радном месту – објашњава наш саговорник. Он додаје да није реч о проблему 
који се може решити у кратком временском року и да би држава са своје стране требало да 
повуче потезе који би обезбедили да на грађевинама ради квалификована радна снага. 
– Да би се то остварило потребно је да надлежни пропишу стандарде у грађевинарству који би 
били обавезни за све извођаче радова у Србији. На тај начин би се онемогућило да на 
грађевинама раде приучени радници већ би грађевинска компанија била принуђена да обучава 
своје раднике. Она би то могла да чини кроз интерне курсеве на којима би новозапослени 
учили занат и стицали неопходно знање и искуство. То је веома ефикасан начин за формирање 
стручне радне снаге. У овом тренутку стандарди у изградњи не постоје због чега је чест случај 
да су зграде изграђене рђаво – каже Савић. 
Горан Родић, потпредседник Грађевинске коморе Србије није желео да коментарише изјаву 
премијерке Ане Брнабић али је рекао да не постоји ниједан једини разлог да домаћа 
грађевинска предузећа не наставе са изградњом јефтиних ставова за запослене у сектору 
безбедности. 
– Српска грађевинска оператива је у потпуности оспособљена и када је реч о људству и када је 
реч о механизацији да обави послове које јој држава повери на изградњи станова за 
припаднике служби безбедности на квалитетан начин и у предвиђеним роковима. Због тога и 
наредне послове који ће се реализовати у оквиру тог пројекта треба поверавати домаћој 
грађевинској оперативи. 
Један од услова да посао буде обављен на адекватан начин је да пројекте ради ЦИП као 
предузеће које је лидер у тој области. Реч је иначе о пословима изградње који не могу да се 
реализују за недељу дана, односно потребно је да протекне одређено време у којима се радови 
обављају – наводи Родић. Он додаје да би потпуно погрешан потез био да држава наредне 
планиране послове изградње станова за сектор безбедности повери страним фирмама уместо 
нашим. 
– Једино што би стране фирме урадиле је то да би најмиле као подизвођаче домаће фирме. 
Такве фирме пак обично ангажују неквалификовану радну снагу због чега су изграђени 
станови лоше урађени. Ако би држава склопила прецизне договоре са домаћом оперативом о 
цени пројекта квалитет и рокови завршетка послова би били загарантовани. Ако се сада радови 
изводе спорије него што је потребно разлоге треба тражити у недовољним финансијским 
средствима која домаћој оперативи стоји на располагању због чега не може да ангажује 
потребну квалификовану радну снагу – каже Родић. 
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АСНС тражи исплату 100 одсто зарада за запослене обухваћене мерама 
Владе 
Аутор:Н1 Београд  

 

Асоцијација слободних и независних синдиката покренула је и проследила Влади Србије 
иницијативу за доношење одговарајућег акта којим би се, како су рекли, запосленима који су 
обухваћени мерама Владе Србије за спречавање ширења и сузбијања коронавируса, попут 
карантина и лечења, била исплаћивано 100 одсто зараде. 
У саопштењу наводе да би тај акт могао да буде донет на основу члана 117. Закона о раду. 
Законом о раду у члану 117. утврђено је да: "Запослени има право на одговарајућу накнаду 
зараде у висини утврђеној општим актом и уговором о раду за време прекида рада до којег је 
дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца до којег је 
дошло због необезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља запослених и других 
лица, и у другим случајевима, у складу са законом". 
"На основу наведене одредбе Закона о раду, а у циљу једнообразног уређивања исплате 
накнаде зараде за запослене обухваћене Мерама Владе Србије за спречавање ширења и 
сузбијање короне вируса, пре свега за запослене којима је одређена обавезна мера карантина, 
Асоцијација слободних и независних синдиката покреће иницијативу и предлаже Влади 
Републике Србије да донесе Уредбу или други одговарајући акт којим би утврдила право 
запослених на накнаду зараде у висини од 100 одсто зараде коју су остварили у предходних 12 
месеци за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад у којем су 
обухваћени једном од мера Владе за борбу против корона вируса, а пре свега за време 
обавезног карантина и лечења", наводи се у саопштењу АСНС-а. 
Из синдиката захтевају и да се "здравственим радницима обезбеде елементарни услови 
заштите почев од одговарајућих маски, заштитних одела, дезинфикационих средстава и 
неопходне опреме и валидних лекова како би били у стању да на безбеден и ефикасан начин 
обављају свој посао и омогуће грађанима адекватну здравствену заштиту и лечење". 
 

 

 
 

Гради се фабрика кафе у Пожаревцу 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Град Пожаревац је без накнаде уступио земљиште од 40 ари мешовитом предузећу 

Бамби Сакцес за изградњу погона за прераду и производњу кафе. 

Погон би требало да се налази у Северном блоку нове индустријске зоне, пренео је синоћ 
портал Екапија. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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Како се наводи, предузеће Бамби Сакцес било је у стечају до априла 2019. године, када је 
решењем Привредног суда у Пожаревцу поступак обустављен, а након продаје стечајног 
дужника предузећу Агрофоод Интернатионал из Београда за износ од 55,7 милиона динара. 
Та београдска фирма, основана у фебруару 2019. године, накнадно је седиште фирме 
пребацила из Београда у Пожаревац, а њен оснивач је предузеће Агри Комодити из града 
Сандански у Бугарској. 
Предвиђено је да након што Град Пожаревац уступи земљиште без накнаде, Бамби Сакцес 
конкурише за субвенције из локалног буџета у висини од 50.000 евра за изградњу хале. 
Монтажни пословно-производни објекат требало би да има површину од 1.600 м2, док је 
пројектовани капацитет фабрике 200 тона месечно пржене, млевене и осталих врста напитака 
на бази еспресо и традиционалне кафе. 
У бизнис плану је наведено и да је у старту планирано запошљавање 12 радника, а у наредних 6 
до 12 месеци још 10, од којих би поједини требало да буду упућени и на специјалне обуке у 
матичним фабрикама у Бугарској и Грчкој. 
Просечна нето зарада у фабрици по постизању пуне упослености производње биће 50.000 
динара, односно 35.000 динара минимална нето зарада за запослене са ССС, до 118.000 динара 
за запослене са ВСС. 
У првом допису Граду Пожаревцу бугарски инвеститор је представљен као познати 
дугогодишњи произвођач кафе са четири фабрике у окружењу - у Бугарској, Грчкој, Албанији и 
Северној Македонији и представништвима у Москви и Измиру. 
Иначе, тржишна вредност земљишта које се уступа је око 50.000 евра. 
 

 

 
 

Раднику мало, газди много: Најнижа плата од 30.000 краћа за 7.000 

динара од минималне потрошачке корпе  
Аутор:Б. Царановић 

 

Најнижа законом прописана зарада у Србији за 10 година са 15.000 скочила на 30.000. 
Маринковић: Многи очекују да плате расту и брже, али почели смо од великог минуса 
МИНИМАЛНУ зараду тренутно у Србији прима 350.000 запослених. Од почетка ове године, 

након повећања од 11,1 одсто, просечни минималац је 30.022 динара. Ова сума је у односу на 

минималну плату прошле године већа за 3.000 динара, а претходне три године бележила је 

раст од око 10 одсто и за протеклу деценију је - удвостручена. 

Док је данас цена минимално вреднованог радног сата 172,54 динара нето, 2011. године била је 
95 динара, а тадашња минимална зарада свега 15.960 динара месечно. 
Професор др Дарко Маринковић, директор Центра за индустријске односе, сматра да 
константан раст минималне зараде и дуплиран износ у односу на пре десет година одражавају 
економску стабилност Србије. 
- Када се посматра минималац, узимајући у обзир економска збивања, закључак је да су 
успостављене макроекономска стабилност, стабилна национална валута и стабилност цена - 
каже проф. Маринковић. - Важно је да јачамо капацитете наше привреде. Ако запослени 
немају пристојне зараде, опадају потрошачка моћ и мотивација за рад. Не ради се само о новцу, 
већ и о вредновању нечијег рада. 
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Према његовим речима, раст привреде је четири одсто, како је потврдила Светска банка, а 
стабилне финансије условљавају већу потрошњу и раст стандарда. 
- Можда многи очекују да плате расту и брже, али почели смо од великог минуса, а у таквим 
околностима најтеже је доћи до нуле - каже наш саговорник. - Минималац је утврђен кроз 
процес између државе, послодаваца и радника. А у интересу запослених је да плата буде 
редовна и стална. Боље и да је мања али сигурна. Раднику је најважнији сталан и стабилан 
посао. Оптимиста сам и очекујем да ће бити све боље, и да ће финансијска стабилност коју 
имамо омогућити још већу стопу привредног раста, веће плате и пензије. И те плате су и у 
макроекономском окружењу мерило да је "брод", што се тиче и социјалног и политичког 
развоја, ухватио добар правац. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић сматра да би у односу на 
привредни раст минимална зарада требало да буде нижа. 
- Унија послодаваца се залаже за реално повећање минималне зараде, да не би оптерећивало 
привреду - каже Атанацковић. - За последње три године минимална зарада је расла по 10 
одсто, па је за трећину порасла у том периоду, а бруто национални производ није пратио 
толики раст. Повећана плата не сме да буде виша од неопходног за инвестирање у развој 
привреде. 
Како Атанацковић каже, повећање минималне плате мора да прати и повећање осталих зарада. 
Сматра да је нереално очекивати већи минималац, јер би тада просечна зарада морала да буде 
барем 600 евра. 
- Већу плату подразумева већи БДП, а Унија послодаваца је прихватила садашњу минималну 
плату, али уз компензацију - каже наш саговорник. - Умањене су наше обавезе по питању ПДВ, 
умањена су давања према пензионом фонду и умањен је опорезован део. 
ПОРАСТ ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ 
ОДЛУКУ о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2020. године Влада 
Србије је усвојила 13. септембра 2019. Минимална цена рада по сату тако је од 1. јануара 
увећана на 172,54 динара нето. У години за нама, минималац је износио 27.022 динара. 
Најнижа цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, лане је износила 
155,30 динара по радном сату. У 2018. години, била је 143 динара, 2017 - 130, а 2016 - 121 динар. 
У 2011. години најмање плаћен сат био је 95 динара. 
КОРПА И ЛИЧНИ ДОХОДАК 
МИНИМАЛНА потрошачка корпа износи 37.000 динара и за 7.000 је виша од минималца, али 
обично се посматра четворочлана породица у којој су двоје деце и двоје радно способних - каже 
Атанацковић. - Најважније је да се смањује незапосленост. Ако у четворочланом домаћинству 
ради двоје одраслих, два минималца би свакако подмирила ту минималну потрошачку корпу. 
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ПОЖАРЕВАЦ ДОБИЈА ФАБРИКУ КАФЕ План да се производи 200 
тона месечно, ево колике ће бити плате 
Аутор:Т.К.  
 
Град Пожаревац је без накнаде уступио земљиште од 40 ари мешовитом предузећу Бамби 
Сакцес за изградњу погона за прераду и производњу кафе.  
Погон би требало да се налази у Северном блоку нове индустријске зоне, преноси портал 
Екапија. 
Како се наводи, предузеће Бамби Сакцес било је у стечају до априла 2019. године, када је 
решењем Привредног суда у Пожаревцу поступак обустављен, а након продаје стечајног 
дужника предузећу Агрофоод Интернатионал из Београда за износ од 55,7 милиона динара. 
Та београдска фирма, основана у фебруару 2019. године, накнадно је седиште фирме 
пребацила из Београда у Пожаревац, а њен оснивач је предузеће Агри Цоммодитy из града 
Сандански у Бугарској. 
Предвиђено је да након што Град Пожаревац уступи земљиште без накнаде, Бамби Сучеш 
конкурише за субвенције из локалног буџета у висини од 50.000 евра за изградњу хале. 
Монтажни пословно-производни објекат требало би да има површину од 1.600 квадрата, док је 
пројектовани капацитет фабрике 200 тона месечно пржене, млевене и осталих врста напитака 
на бази еспресо и традиционалне кафе. 
У бизнис плану је наведено и да је у старту планирано запошљавање 12 радника, а у наредних 
шест до 12 месеци још 10, од којих би поједини требало да буду упућени и на специјалне обуке у 
матичним фабрикама у Бугарској и Грчкој. 
Просечна нето зарада у фабрици по постизању пуне упослености производње биће 50.000 
динара, односно 35.000 динара минимална нето зарада за запослене са ШС, до 118.000 динара 
за запослене са ВШ. 
У првом допису Граду Пожаревцу бугарски инвеститор је представљен као познати 
дугогодишњи произвођач кафе са четири фабрике у окружењу - у Бугарској, Грчкој, Албанији и 
Северној Македонији и представништвима у Москви и Измиру. 
Иначе, тржишна вредност земљишта које се уступа је око 50.000 евра. 
 
 

ММФ ТРАЖИ ХИТНО РЕШЕЊЕ, ВЛАДА ПОКУШАВА ДА ЗБРИНЕ 
РАДНИКЕ Четири рудника "Ресавице" пред затварањем 
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Иако је Међународни монетарни фонд препоручио српској влади да што пре усвоји акциони 
план за затварање четири рудника "Ресавице", тај документ биће усвојен тек након избора, 
сазнаје "Блиц". 
То практично значи да ће овај процес почети тек крајем године, а пре тога, до краја маја, биће 
расписан још један конкурс за добровољни одлазак радника. Поменути акциони план је већ 
израђен и прошао је све фазе у процедури, укључујући и аминовање синдиката и руководства, 
као и Светске банке, међутим није добио зелено светло из кабинета Ане Брнабић, због чега се 
није кренуло у његову реализацију. Због тога су представници ММФ тражили од српских 
власти да оквирно дефинишу рокове за ове процесе па је у Влади Србије пре неколико дана 
одржан састанак са руководством ЈП "Ресавица". Договорено је да се, пре него што се рудници 

https://www.ekapija.com/news/2816778/gradi-se-fabrika-kafe-u-severnom-bloku-industrijske-zone-u-pozarevcu
http://sport.blic.rs/autori/sladana-vukasinovic
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затворе, крене у процес још једног добровољног одласка запослених, четвртог по реду. Као и у 
претходна три, биће обезбеђено 300 евра по години стажа, па се очекује да ће то бити 
мотивација за бар још 200 људи да напусте Вршку Чуку, Боговину, Ибарске руднике и 
Јасеновац. То би са претходних 600, колико их је већ отишло, знатно смањило број људи који 
би по радној верзији програма затварања требало да буду збринути. 
Извор "Блица" из Немањине 11 тврди да су српске власти прихватиле препоруке ММФ у вези са 
затварањем рудника, али су затражиле додатно време како би се збринуло и преосталих 750 
радника.  
- Због економске ситуације и демографије региона у којем се налазе рудници, ти људи не могу 
да остану на улици. То је био главни адут наших власти да се након избора конкретизује 
документ о затварању. ММФ је обећано да ће до краја године почети радње на затварању бар 
два рудника, а конкретизацију тих дешавања урадиће нова влада. Пре тога, до краја маја ће 
бити расписан још један конкурс за добровољни одлазак, за који по информацијама 
руководства "Ресавице" постоји интересовање. Управо због тог интересовања, на састанку који 
је пре неколико дана одржан у Влади са руководством "Ресавице", договорено је да се до краја 
маја распише и четврти конкурс за добровољни одлазак рудара. На тај начин покушаће да се 
смањи број људи који би по Акционом плану затварања, требало да ухлебљење нађу у другим 
погонима "Ресавице" или других компанија у местима где се рудници затварају - наводи наш 
саговорник. 
Он додаје да су представници ММФ имали разумевање за аргументе Владе. 
- Они су свесни забринутости власти због социјалних проблема јер је реч о регионима са 
лошим демографским и економским параметрима. Ипак, сматрају да би одлагање затварања 
имало негативне ефекте и на друга јавна предузећа, пре свега ЕПС, јер се обавезе рудника 
према електропривреди гомилају. Поред тога и субвенције које држава даје, око 4,8 милијарди 
динара годишње за "Ресавицу", највећим делом заврше за плате рудара угљенокопа који готово 
не раде, што није добро за српске финансије. Из свега се види да ће нова влада морати на 
почетку свог мандата, да усвоји Акциони план затварања рудника. Документ је урађен, а и 
Светска банка га је подржала - наводи наш извор. 
Против овог документа немају ништа против ни синдикати, који су консултовани приликом 
израде. 
- Знамо да ММФ тражи да се што пре крене у затварање четири рудника јер је време 
експлоатације истекло. Зато смо и дали сагласност на програм затварања јер је усвојен и наш 
предлог да ниједан рудар не може да остане на улици, односно да мора да му се нађе радно 
место у неком другом угљенокопу или погону у месту боравишта. Нама је јасно да овај процес 
мора ускоро да почне, али тачно време одредиће влада. Што се тиче конкурса за добровољан 
одлазак, вероватно ће бити интересовања, посебно код оних који су на крају радног века - каже 
Небојиша Миленковић, председник Синдиката ЈП "Ресавица". 
"Обавестили смо ММФ" 
"Блиц" је покушао да добије потврду својих сазнања и у Немањиној 11, али изузев уопштене 
фразе, званичан одговор нисмо добили. 
- Влада је обавестила ММФ да још није усвојен план за затварање четири рудника "Ресавице", 
јер процедуре нису завршене - кажу у Немањиној 11. 
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ДА ЛИ ИЗОЛАЦИЈА СМАЊУЈЕ ПЛАТУ ЗА 35 ОДСТО Синдикати у 
писму Влади: Радницима цела плата за време изолације и лечења 
Аутори:С.Л., Т.К   
 
У писму које је су синдикати јутрос послали премијерки Ани Брнабић јасно стоји да би сви 
радници за време изолације и лечења од корона вируса требало да примају целу плату. Како се 
наводи у документу у који смо имали увид, умањење зараде од 35 одсто по предлогу 
Асоцијације слободних и независних синдиката, не би требало да има нико ко је оболео од 
корона вируса, али ни радници који су морали у изолацију. 
"АСНС подноси иницијативу Влади за доношење акта којим би се на основу члана 117. Закона о 
раду утврдила накнада зараде у висини 100 одсто зараде коју је остварио за предходних 
дванаест месеци. То се односи наа запослене који су обухваћени мерама Владе за спречавање 
ширења и сузбијање корона вируса, за време трајања, пре свега обавезног карантина и лечења", 
наводи се у писму. 
А члан 117. предвиђа да радници имају право на накнаду за време прекида рада , а које су 
захтевали државни органи или послодавац. У истом члану се наводи и да се таква обустава рада 
може тражити ради безбедности и заштите живота и здравља запослених и других лица. 
Како је "Блиц Бизнис" јутрос писао АСНС је писмо послао на адресе Владе и Министарства за 
рад и запошљавање са питањем које се директно тиче укупно 2,2 милиона радника у Србији - 
хоће ли изолацију због сумње на корана вирус третирати као боловање или карантин неће 
утицати на смањење зараде запослених. 
Према информацијама "Блиц Бизниса", Асоцијација слободних и независних синдиката Србије 
послала је ресорним институцијама писмо у коме захтевају одговор, а који се директно тиче 
укупно 2,2 милиона радника у Србији. Главно питање је "да ли је изолација боловање и значи 
ли смањење плате на 65 одсто". 
"До одговора од ресорних институција покушавали смо да дођемо и претходних дана. Јасног 
става није, међутим, било, због чега смо им јутрос послали и званично писмо", потврдила је за 
"Блиц Бизнис" Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката 
Србије (АСНС) додајући да је одговор веома важан јер се у начелу тиче свих запослених у нашој 
земљи, а имајући у виду, како је рекла, да ситуација са корона вирусом у Србији може да буде 
озбиљна. 
Говорећи о потенцијалним решењима, Савићева је оценила да би Влада могла да има две 
опције. Прва је да се изолација третира као боловање, што би значило смањење плате за 35 
одсто. Друга опција је да одлуку доносе саме компаније, а што би могло да буде повољније 
решење. 
"У том случају свака компанија би самостално доносила одлуку да ли радницима због 
изолације треба смањити зараду или не", оценила је Савић, уз опаску да ни привредници нису 
лишени последица у оваквим тренутним околностима, а имајући у виду да фабрике у Европи 
већ смањују производњу, као и да је потрошња у паду. 
По актуелном Закону о раду запослени за време боловања у Србији примају 65 одсто зараде. 
Толико би могле да да добију особе које буду боравиле у карантину због сумње на корона вирус, 
а без обзира на то да ли су заражени или не. 
Практично, имајући у виду да изолација траје две недеље, односно десет радних дана, то би на 
примеру месечне зараде од 60.000 динара значило умањење за око 12.700 динара. 
Све више радника раде од куће 
Велики број београдских компанија и данас је препоручило својим запосленима да раде од 
куће. Таквих је највише на Новом Београду, а посматрајући делатности најчешће је реч о 
компанијама из ИТ сектора, али и делатностима које се баве брокерским и сличним пословима 
на којима је рад од куће могућ. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=korona+virus+u+srbiji
https://www.blic.rs/korona-virus-srbija
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ФИЈАТУ У СРБИЈИ СТИГЛО ПИСМО ИЗ ИТАЛИЈЕ Станић:"Из Торина 
је дошао и полупразан камион" 
Извор:Танјуг 
 
Председник Синдиката "Независност" у крагујевачкој фабрици Фијат Крајслер Аутомобили 
(ФЦА) Србија, Зоран Станић, рекао је данас да је у фабрику стигао мејл шефа ФЦА Мајка 
Менлија у којем је наведено да се одлаже планирани прекид производње у Србији.  
"Добили смо мејл од главног шефа у којем је наведено да је због ситуације у Италији и Кини 
принудно одложен планирани прекид производње у Србији. Шта то конкретно значи, нисмо 
добили одговор ни од кога у Србији", рекао је Тањугу Станић.  
Према његовим речима, немају никакве званичне информације зашто је одложен планирани 
прекид и шта све носи новонастала ситуација у Италији због корона вируса. 
"Из Италије је дошао полупразан камион, мада је планирана мала производња за ову годину", 
истакао је Станић.  
Фијат Крајслер Аутомобили, један од највећих производних система који своје радне јединице 
има широм Италије, пред затварањем је свих својих погона.  
Како би подржала мере које су у Италији предузете због епидемије вирусом ЦОВИД-19, 
компанија ће, према потреби, привремено спровести затварање својих фабрика у Италији. 
 

 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug

