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Премијерка најавила Правилник о поступању компанија: "У неким 
секторима могућ рад од куће" 
Извор:Танјуг 
 
Београд -- Премијерка Ана Брнабић изјавила је да ће Влада у договору са ПКС данас направити 
коначне Правилнике за компаније о даљем поступању због коронавируса.  
Она је навела да у неким секторима запослени могу да раде од куће.  
Брнабић је на конференцији за новинаре, одговарајући на питање како да се не умањењу 
зараде запсленима који су, не својом кривицом, у изолацији, навела да се размишља о томе, те 
додала да ће такве информације бити доступне преко инфо сервиса Привредне коморе.  
"Током дана ћемо имати тачан Правилник о томе како се све фирме понашају у таквим 
ситуацијама. Ми смо добили и дописе од синдиката, ја сам договорила да се, уколико има 
потребе, нађемо са њима и реагујемо", рекла је Брнабић.  
Како је навела, има различитих индустрија које се у овим околностима имају различите опције. 
"У неким секторима је у реду да људи раде и када су у самоизолацији. Сектор услуга, ИТ, они 
могу да раде од куће, модерне технологије то дозвољавају, а неки ће другачије. Данас ћемо се са 
ПКС направити коначне Правилнике за све секторе и за све компаније и онда ћемо сести са 
синдикатима да видимо заједно шта можемо да радимо", рекла је Брнабић.  
Она је поручила да је најважније да нема панике и да има међусобне солидарности.  
Брнабић је навела и да је Влада Србије донела мере како би превенирала негативне ефекте 
коронавируса на економију и привреду.  
Подсетила је да је Влада, уз одлуку НБС да смањи референтну каматну стопу на 1,75 одсто, 
одлучила да уложи додатних 24 милијарде динара у капиталне инфраструктурне пројекте.  
Брнабић је рекла да ће, по светским извештајима и неким најконзервативнијим проценама, 
пандемија коронавируса имати утицај на светску економију, те да ће глобални раст бити 
смањен за макар 0,5 одсто.  
Указала је да су у Србији најугроженији сектори туризам, транспорт и логистика. Када је реч о 
туризму, подсетила је да је влада почетком фебруара донела одлуку да из буџетске резерве 
издвоје додантна средства за додатних 60.000 ваучера за грађане.  
"Тако да је подељено 160.000 ваучера, како бисмо ублажили мало то што нећемо имати једнак 
прилив страних гостију. То је мера за сада", рекла је Брнабић и додала да ће сутра разговарати 
са свим хотелијерима о проблемима и начинима за ублажавање евентуалних последица.  
Брнабић је истакла да је повећање инвестиција, јавних и приватних, увек најбољи лек против 
успоравања раста. У том смислу, подсетила је да је Народна банка Србије јуче смањила 
референтну каматну стопу на 1,75 одсто, као и да је одлучила да сузи коридор својих основних 
каматних стопа са плус/минус 1,25 процентних поена на плус/минус 1,0 процентни поен у 
односу на референтну каматну стопу.  
"С обзиром на ниске инфлаторне притиске, очекујем да мере омогуће раст кредитне и 
привредне активности у приватном сектору", рекла је Брнабић.  
Премијерка је истакла да је јуче одлучено и да се уложе додатна средства од 24 милијарде 
динара, што је нешто више од 200 милиона евра у капиталне инфраструктурне пројекте, како 
би се стимулисао раст и убрзала имплементација програма Србија 2025.  
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"То ће без сумње додатно, донекле, ублажити ефекте на наш раст и привреду. Одлично је што 
смо ми последњих неколико година радили на томе да имамо повећану дисцпилину и више 
одговорности, па имамо спремне пројекте", рекла је Брнабић.  
Додала је да сви инфраструктурни пројекти у Србији теку по плану, нема кашњења, фирме раде 
добро, а радници су на терену. "Очекујемо да ће ово бити додатни значајни стимуланс", рекла је 
Брнабић.  
Премијерка је нагласила да се одржавају дневни састанци са представницима трговинских 
ланаца у земљи и да роба на рафовима има довољно те апеловала да грађани не стварају 
залихе.  
Брнабић је рекла да је данас такође имала састанак са министром пољопривреде Браниславом 
Недимовићем који ју је обавестио да на тржишту има довољно свих пољопривредних 
производа. "Свега има довољно како у Робним резервама тако и код произвођача", рекла је 
Брнабић.  
Она је навела да је јутрос такође имала састанак са компанијама које производе маске са којима 
је разговарано о томе како тим компанијама може да се олакша пословање, а по питању 
сертификације и суспензије правилника о етанолу.  
Циљ је да се овим мерама омогући да те компаније повећају производњу и додатно опскрбе 
тржиште те да имају довољно и за извоз.  
"Што се тиче насе привреде и економије, ситуација је под контролом, нема разлога за панику, и 
ситуација се прати из минута у минут", истакла је премијерка и навела да се привреда Србије у 
овом тренутку, како је рекла, одлично држи.  
Брнабић је напоменула да је важно да се стални састанци одржавају, да је јутрос у 6.30 часова 
имала први састанак са министом привреде, да је разговарала са председником Србије са којим 
ће у току дана имати састанак. 
 

 

 
 

Дефицит радне снаге највећи изазов Србије 
Пише: ФоНет 
 
Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић изјавио је данас да Србија 
„нема проблем несташице капитала као некада, прилив страног капитала је све већи“, али је 
истакао да ће највећи изазов за економију бити дефицит радне снаге. 
Он је рекао да је „дефицит на тржишту рада поспешен не само демографијом, него и силном 
тражњом развијених економија у Европи за радном снагом, поготово за 
висококвалификованом, високообразованом радном снагом“. „То ће бити највећи изазов у 
будућности“, рекао је Ковачевић новинарима коментаришући налазе објављене у публикацији 
„Пословање предузећа у Републици Србији, по облицима својине, 2017-2018“. 
Он је навео да је „Србија 2015. године закорачила у циклус раста, он и даље траје, и има 
огромне шансе да се настави“. Ковачевић је указао на макроекономску стабилност, али и 
реформе које су у току, око којих, како је навео, „има још посла“, као и око јавних предузећа. 
„Ти процеси све више доприносе повећању тог раста“, истакао је он. Аутор публикације 
„Пословање предузећа у Републици Србији, по облицима својине, 2017-2018“ Милан 
Бурзановић рекао је да је у публикацији урађено 17 индикатора, почев од броја предузећа, 
преко броја запослених, губитака, увоза, извоза. Обрачуном макроекономских показатеља за 
2018. годину обухваћено је 103.413 предузећа, а у 2017. години 100.488. 
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Од 103.413 предузећа у 2018. години у приватној својини је евидентирано 100.764, од чега су 
2.864 предузећа са 50 и више процената страног капитала, док је 97.900 у питању остала 
приватна својина. 
У државној својини су била 1.523 предузећа, а у другим облицима својине 1.126. Како се наводи 
у публикацији, од укупне вредности извоза робе у 2017. години највећи део остварила су 
предузећа у приватној својини, и то 93,3 одсто, а у 2018. години 95,9 одсто. Када је у питању 
увоз робе, у 2017. години су од укупног увоза, највећи део остварила предузећа у приватној 
својини, и то 94,7 одсто, а у 2018. години 95,8 одсто. „Највећи нето добитак по запосленом у 
2018. години остварен је у предузећима у приватној својини и он је износио 686,96 хиљада 
динара“, рекао је он. 
Значајно нижи нето добитак по запосленом остварила су предузећа у државној својини и он је 
износио 554,65 хиљада динара. 
 

 

Просветни синдикати траже прекид наставе 
Пише: В. Андрић 
 
Синдикат образовања Србије, ГСПРС „Независност“ и Синдикат радника у просвети Србије 
затражили су јуче од Владе и Министарства просвете да рад у свим васпитно-образовним 
установама буде привремено прекинут због безбедности деце, студената и 140.000 запослених 
како се не би у Србији догодио италијански сценарио. 
Раније, допис сличне садржине Министарству је упутио Форум београдских гимназија чији 
председник Александар Марков за Данас каже да је нелогично да буду забрањени скупови са 
више од 100 људи, а да школе раде. 
– У школама у којима постоји кабинетска настава, а таквих је већина, за време одмора 
циркулише између 200,300 ученика, који се мимоилазе у ходницима и једни другима 
практично дишу у лице. Родитељи нас зову и питају да ли ће настава бити прекинута, али 
мислим да је већа паника међу наставницима који очекују да се нешто предузме, а не да се чека 
Ускрс – каже Марков. 
Коментаришући објаве појединих просветних радника на друштвеним мрежама који позивају 
родитеље да не пусте своју децу у школу, Марков истиче да то не смеју да раде јер се може 
протумачити као ширење панике. У школи у којој предаје, како каже, родитељи могу 
оправдати изостајање детета до пет дана у току школске године, а за све преко тога је 
неопходно лекарско оправдање. 
– Статут наше школе предвиђа да родитељ може да оправда до три дана, а ако родитељи одбију 
да шаљу дете у школу, а немају оправдање од лекара, директор је дужан да против њих покрене 
дисциплински поступак. У школи се осећа блага паника, али она долази из породице. Колају 
разне дезинформације и то уноси панику. Што се тиче запослених, предузимамо све мере које 
је прописало Министарство. Више пута у току дана се асепсолом прскају клупе, браве, бришу се 
врата и зидови…- објашњава Мерица Буј Бјелогрлић, директорка ОШ „Олга Петров“ у 
Падинској скели. 
Она указује и да је правилником о финансирању образовних установа прописано шта су школе 
дужне да купе. 
– Школа набавља средства за дезинфекцију која служе за одржавање хигијене просторија и 
тога имамо довољно, као и сапуна. Али правилник не предвиђа да купујемо влажне марамице и 
убрусе. Наравно да родитељи то могу да купе и спакују деци у ранац. Сапуна у школи је било и 
пре појаве корона вируса. Ја сам од јутрос четири пута допуњавала течни сапун у тоалету за 
дечаке, јер је деци забавно да се с тим играју – наводи Буј Бјелогрлић. 
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У овој школи број деце која долазе на наставу се није смањио претходних дана, родитељи зову 
спорадично, а једна мајка имала је примедбу на број теткица, иако је, како каже директорка, и 
њихов број одређен правилником и то према квадратури. 
Марија Милетић, директорка Четрнаесте београдске гимназије и Ивана Оролицки, директорка 
ОШ „Светозар Марковић“ такође потврђују да нема значајнијег изостајања ученика и да се у 
школама ништа драматично не дешава. 
– Хигијенске мере спроводимо као и раније, али смо појачали контролу. У школи нема 
пријављених случајева да је неко од ученика или њихових родитеља оболео од корона вируса. 
Од запослених нико није на боловању сем једне колегинице чија деца имају богиње. Нисам 
меродавна да одговорим да ли школе треба затворити привремено, ослањам се на стручну 
процену здравствених радника, а ми пратимо развој ситуације и предузимамо све што 
надлежни од нас траже – истиче Милетић. 
Вртићи да се затворе 
Самостални синдикати предшколског васпитања и образовања Србије упутили су допис 
министру просвете Младену Шарчевићу у коме предлажу да се обустави рад вртића на неко 
време. Установе су самоиницијативно појачале хигијенске и профилактичке мере. 
 
 

Епидемија вируса обара БДП Србије од 0,5 до 1,5 одсто 
Пише: М. Обрадовић 
 
Уколико се оствари основни сценарио ОЕЦД-а по коме би епидемија вируса короне трајала до 
половине године, БДП еврозоне биће мањи од раније пројектованог за 0,5 процентних поена. 
У том случају и ударац за српски БДП био био сличан“, каже за Данас Милојко Арсић, 
професор на Економском факултету у Београду, што значи да ће у бољем случају БДП Србије 
уместо пројектованих четири, ове године порасти за 3,5 одсто. Други, песимистичнији 
сценарио ОЕЦД-а односи се на трајање епидемије целе године, када би ефекат на БДП био 1,5 
процентни поен. У сваком случају, Арсић истиче да у вези епидемије и њеног утицаја на 
привреду има много непознаница. 
„Ефекат не економију највише зависи од тога да ли ће доћи до епидемије у самој земљи, шта ће 
бити у земљама највећим трговинским партнерима, а ту нас погађа епидемија у Италији и у 
каквом је стању економија, где онда прети опасност да епидемија буде само окидач за већ 
постојеће слабости“, објашњава Арсић. 
Што се тиче Србије први ефекти видеће се на подацима за фебруар и март и то пре свега у 
туристичком промету, као и у производњи у делу где се користе инпути из Кине и Италије. 
„Далеко већи ефекат би био да дође до епидемија у земљи и да делови земље буде у карантину, 
као што је то случај у Италији. Извесно је да ће се потрошачи уздржавати од куповине, пре 
свега трајних потрошних добара као што су аутомобили, техника, и свега што нису 
егзистенцијалне намирнице. Део тих куповина ће свакако бити одложен за наредну годину и 
због тога ће до економског опоравка доћи наредне године. Изостанак туристичке активности у 
првој половини године имаће трајни ефекат“, каже Арсић. 
Овакви спољни шокови често само подстакну већ постојеће слабости економије при избијању 
кризе. Неке од тих слабости рецимо могу бити ако је у некој земљи висок ниво задужености, 
где ако потраје епидемија може доћи до дужничке кризе. 
Ми немамо тај проблем, али код нас је проблем зависност од прилива страних директних 
инвестиција којим се покрива платнобилансни дефицит. На ово је указао и председник Србије 
Александар Вучић на јучерашњој конференцији за медије када је рекао да је „неколико 
фабрика у чијем отварањима је требало да учествује у наредним данима због својих 
унутрашњих правила то одложило за месец, два, три“. 
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Арсић напомиње да уколико би се епидемија завршила за месец, два одлагање инвестиција не 
би имало велики ефекат на економију, али ако би се стање продужило то би већ могао бити 
проблем. 
„Непознато је да ли ће се инвестиције кинеских компанија у Србији успорити и то је немогуће и 
предвидети. Ако се ширење вируса успори до топлијег периода па се одложи епидемија до лета, 
до тада је могуће да буде пронађена и вакцина“, напомиње он. 
У свему овоме има и један позитиван економски ефекат за српску економију, а то је пад цена 
нафте који ће добро утицати на платни биланс. 
За сада главни проблем српске привреде је епидемија у земљама које су међу највећим 
добављачима за домаћу индустрију, Кини и Италији. Председник Металац групе Драгољуб 
Вукадиновић истиче да компанија има залиха за око месец и по и да за сада нема превише 
проблема код увоза репроматеријала, пошто су већ почели да се јављају и добављачи из Кине 
који су почели са радом. 
„Код увоза робе из Италије и Кине постоје потешкоће, али главни проблем може бити за 
укупан бизнис ако се епидемија прошири у Србији. Као прво имамо трговину и бринемо да ли 
ће ово одвратити потрошаче од куповине. Друга ствар је што ако неко од запослених у фабрици 
оболи мораће да се затвори фабрика. 
Ми смо предузели мере да се то не деси. Ако остане овако као што је сада, неће бити проблем“, 
напомиње Вукадиновић додајући да се надају да проблеми са вирусом неће трајати дуже од 1. 
маја. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије на практичном примеру објашњава како 
блокада Кине погађа привреднике. 
„Ми смо увезли нову технологију из Кине и требало је да дође инжењер да нас обучи у 
коришћењу, али то је сада одложено за неколико месеци. Велику количину робе увозимо из 
Кине, а и Италија нам је велики трговински партнер, тако да се криза назире и питање је шта 
ће се дешавати после. 
Сигурно неће бити као 2008. године пред светску економску кризу када су нам говорили да је 
то наша шанса. Неке компаније су се већ затвориле, неке, највише из ИТ сектора, су послале 
људе да раде од куће, такође и у неким фирмама комерцијалисти не долазе на посао“, каже 
Атанацковић. 
Малопродаја је сектор у коме су запослени најизложенији контакту са људима, па и у највећем 
ризику за заразу. Горан Ковачевић, власник Гомекса, истиче да су већ спроведене интерне 
мере, подељени антисептици, а чишћење површина као што су корпе или касе удвостручено. 
„Неки битни делови фирме у централи моћи ће да раде од куће, а у ПКС смо се договорили да 
набављамо маске за запослене преко робних резерви и мислим да је тај предлог прихваћен. Ми 
у овом тренутку бележимо раст продаје и то пре свега основних животних намирница, али нема 
опасности од несташица, нити имамо информација од добављача које указују на то“, каже 
Ковачевић. 
 
 

Мере Владе против короне: Пензионерима 4.000 динара једнократне 
помоћи 
Пише: ФоНет 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић најавила је данас мере за ублажавање негативних 
економских утицаја епидемије корона вируса у Србији, међу којима је издвајање још 200 
милиона евра за капиталне инвестиције и једнократна помоћ пензионерима од 4.000 динара. 
После одлуке Народне банке Србије (НБС) да смањи референтну каматну стопу на 1,75 одсто, 
чиме је повећана ликвидност у привреди, Влада Србије донела је одлуку да издвоји додатне 24 
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милијарде динара или око 200 милиона евра за капиталне инвестиције, нагласила је 
премијерка. 
Она је истакла да ће на предлог председника Србије, у наредних месец дана из буџета 
пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ од најмање 4.000 динара. 
Премијерка је посебно нагласила да ове мере ни на који начин не угрожавају фискалну и 
макроекономску стабилност. 
Брнабић је истакла да ће, због пандемије корона вируса, глобална економија, према 
конзервативнијим проценама, у овој години имати мањи раст за 0,5 одсто. 
У Србији су, према њеним речима, најугроженији туризам, транспорт и логистика. 
Као меру за помоћ туризму, Влада Србије је издала додатних 60.000 ваучера за домаће туристе, 
а планиран је и састанак са хотелиријерима. 
Ана Брнабић је нагласила да залиха прехрамбених производа има довољно, и да је 
снабдевеност продајних објеката добра и да нема разлога да градјани праве залихе. 
Она је нагласила да је одржан и састанак са производјачима хигијенских маски и 
дезифенкционих средстава, како би се обезбедиле довољне количине ових медицинских 
средстава. 
Што се тиче привреде, према речима премијерке, ситуација је стабилна и под контролом, и 
нема разлога за панику. 
Одговарајући на новинарска питања, Ана Брнабић је нагласила да Србија има довољан број 
респиратора, али није могла да прецизира њихов број, јер се то третира, како је рекла, као 
државна тајна. 
Јавни позив за набавку нових респиратора објаснила је као меру која треба додатно да 
побољша ситуацију у том сегменту. 
Она је нагласила да је тешко предвидети економске последице епидемије корона вируса на 
привредни раст Србије у овој години, који је планиран на нивоу од четири одсто, али је додала 
да ће Влада Србије све учинити да он и поред тога буде остварен. 
Министар финансија Синиша Мали нагласио је да у овом тренутку на рачуну буџета има 168 
милијарди динар што је више него довољно за измирење обавеза државне касе и исплату плата 
и пензија. 
Он је истакао да је стабилна финансијска ситуација резултат успешне фискалне консолидације 
и чињенице да је буџет Србије већ четири године у суфициту. 
Синиша Мали је истакао да ће ове године у јавне инвестиције укупно бити уложено 285 
милијарди динара. 
Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж нагласио је да редовно прате 
снабдевеност продајних објеката трговинских ланаца и да је снабдевеност добра и стабилна. 
Он је истакао да су у ПКС отворили посебан инфо сервис за предузећа, за помоћ у решавању 
проблема и штете које фирме имају са епидемијом корона вируса. 

 
 
Плата током самоизолације зависи од воље власника фирме 
Пише: Љ. Буквић 
 
Од министарстава рада и здравља јуче нисмо успели да добијемо одговор на питање шта ће 
бити са оним људима који добију препоруку лекара из надлежне здравствене установе 
телефоном да остану код куће 14 дана уколико сумњају да би могли бити заражени корона 
вирусом. 
Да ли ће им тих 14 дана бити плаћено као да су радили јер није до њих или ће им се то рачунати 
као боловање? Да ли би могло да се деси и да остану без посла? 
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Саговорник Данаса М. С. се градском Заводу за јавно здравље јавио телефоном пре два дана 
због сумње да би могао да буде заражен корона вирусом јер је неколико дана пре тога био у 
контакту са држављанком Италије. 
„Рекли су ми да останем код куће и дали савет да пратим здравствено стање и своје, али и жене 
са којом сам био у контакту“, каже М. С. 
Он је са послодавцем договорио да добија плату нормално, као и да не иде на боловање. 
Пословодство компаније јуче је донело одлуку да се та препорука односи на целу фирму. „Сви 
запослени радиће од куће, ради се на томе да се умрежимо и да свако од куће има приступ“, 
истиче наш саговорник и напомиње да се ради о великој европској фирми. 
Неколико других фирми, с чијим смо запосленима и директорима јуче разговарали предузело 
је мере. По природи посла у неким од ових компанија не постоји опција рад од куће, бар не за 
све запослене. У једној приватној компанији мере предострожности су последња два дана 
појачане, док је само један запослени послат кући због сумње да је био у контакту с неким из 
Италије. У великом државном предузећу сличних примера није било, али су тек током 
јучерашњег дана добили препоруке како да се понашају у овој ситуацији. 
Ситуација у којој надлежни саветују грађанима који сумњају да су оболели од Цовид 19 да не 
иду на посао, према речима Небојше Атанацковића из Уније послодаваца Србије отвориће 
питања која нису предвиђена Законом о раду. 
„Вероватно ће свака фирма решавати проблем на свој начин. Многи запослени ће бити у 
компликованој ситуацији, посебно они који не могу да раде од куће. С друге стране, и фирме ће 
бити у тешкој ситуацији. Ако не могу да остваре планиране приходе, а радници не долазе на 
посао, њима ће расти трошкови, а смањиваће се приходи“, истиче Атанацковић. 
Питање је, како каже, шта ће трговци који плаћају закуп, рецимо у тржним центрима. 
„Ако остану без купаца, како ће плаћати закуп, а власници ће тражити кирију. У сваком случају 
ако се криза продуби и фирме буду морале да се затварају, тражићемо од државе да нам 
финансијски помогне“, напомиње Атанацковић. 
Председник синдиката УГС Слога Жељко Веселиновић каже да није за сада добио ниједан 
позив од радника са тим питањем, али сматра да се држава није добро припремила. 
„На основу свих досадашњих изјава очигледно нису спремили довољно добро план и плашим 
се да то не буду неке ад хок одлуке које неће бити сврсисходне. Мислим да ће препустити 
послодавцима и запосленима да се сами договарају“, каже Веселиновић. 
Једини конкретан предлог за сада долази од Асоцијације слободних и независних синдиката 
која је јуче одлучила да Влади упути иницијативу да усвоји акт којим би се утврдила накнада 
зараде у висини од 100 одсто за све запослене који су обухваћени мерама Владе за спречавање 
ширења и сузбијање корона вируса и то за време трајања карантина и лечења. 
Осим тога, они од Владе траже да се свим здравственим радницима обезбеде елементарни 
услови заштите почев од одговарајућих маски, заштитних одела, дезинфекционих средстава и 
неопходне опреме и валидних лекова како би били у стању да на безбедан и ефикасан начин 
обављају свој посао. 
Стручњак за радно право Марио Рељановић за наш лист каже да овакву ситуацију нисмо имали 
и да Закон о раду не предвиђа шта се дешава са запосленим у ситуацији каква је самоизолација 
или карантин. 
„Закон о здравственој заштити, међутим, предвиђа да се у случају карантина или изолације 
исплаћује зарада као на боловању, а то значи 65 одсто од пуне плате“, истиче Рељановић. 
Он каже да је питање да ли је савет ли препорука лекара да се остане код куће само по себи 
довољно и подсећа да савет правно гледано не значи ништа. 
„У зависности од послодавца постоји опција рада од куће, али у случају да послодавац није 
флексибилан онда имамо проблем. Зато мора да постоји нешто написмено. Држава или 
локална самоуправа чак могу управним актом да то уреде“, напомиње Рељановић. Он каже да у 
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Републици Српској постоји препорука државних органа да се остане код куће и подсећа да тога 
у Србији још нема. 
„Ово је сада нерешена ситуација, тамо где има добре воље може да прође без проблема, мада је 
неправедно и то што би неки били плаћени мање у случају да им се то деси и да им се то рачуна 
као боловање“, истиче Марио Рељановић. 
Пример Хрватске 
И док у Србији бар по овом питању делује да надлежни органи немају неки план у Хрватској је 
њихов Завод за здравствено осигурање предвидео посебан поступак којим ће се онима који 
буду морали да остану у изолацији олакшати да остваре право на плату. 
Сваки осигураник, коме је епидемиолошка служба утврдила да постоји потреба изолације, у 
Хрватској се упућује у изолацију, о чему је дужан да обавести свог лекара. Они који не могу да 
раде од куће и тако примају месечну накнаду нормално, моћи ће електронским путем да 
приложе захтев ХЗЗО који ће након провере да ли је заиста одређена изолација, одобрити 
исплату накнаде из њиховог буџета. 
 
 

Брнабић: Ускоро правилник о поступању компанија кад су запослени у 
изолацији 
Пише:Бета 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић најавила је данас да ће брзо бити познат правилник како да 
поступају компаније које имају запослене у изолацији, односно самоизолацији, због корона 
вируса и да ће Привредна комора Србије (ПКС) имати посебну линију са таквим 
информацијама за привреду. 
 
„Наћи ћемо решење, има различитих индустирија, различити сектори привреде ће се 
различито понашати, зато што имају различите опције на располагању“, рекла је Брнабић на 
конференцији за новинаре у згради Владе. 
Према њеним речима, у неким секторима привреде потпуно је у реду да људи раде од куће – 
сектору услуга, информационих технологија, чак и неких јавних предузећа, јер то таква 
технологија омогућава па су једнако продуктивни, док ће неки други сектори радити другачије. 
„Данас ћемо са ПКС направити правилнике за све секторе и компаније. Ми ћемо сести и са 
синдикатима и видети како заједно можемо да радимо“, рекла је Брнабић. 
Она је нагласила, више пута, да нема места за панику и захвалила градјанима што се одговорно 
понашају и не купују панично, а како је додала нема разлога да неки купују „прекомерно“ 
маске, дезинфекциона средства. 
Председник ПКС Марко Чадеж је истакао да се већ праве компаративна искуства како је 
поступљено у другим земљама и најавио је састанак са пословним асоцијацима које су у Србији. 
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Радници Маковице из Младеновца не добијају плату, а руководство 
фирме - нестало 
Аутор:Младен Саватовић 
 
Радници предузећа "Маковица АД", највећег индивидуалног произвођача хлеба и пецива из 
Младеновца, тврде да у њиховој фирми већ данима нема производње. Представници њих 150 
кажу - реч је о наставку њихових проблема, пошто већ неколико месеци не добијају плату, а 
руководство је једноставно - нестало. Зато су одлучили да помоћ потраже код надлежних 
институција. 
На рачуне запослених у младеновачкој "Маковици" нису легле последње три зараде, машине су 
угашене шести дан, а нема ни сировине, која је, сведочи део радника, однета преко ноћи у 
непознатом правцу. А од руководства - ни реч. 
"Ми и даље долазимо долазимо на посао, чекирамо се на портирници чисто да имамо неки 
траг да ми долазимо ту у фирму, без обзира на то што немамо сировина и средстава за рад. 
Тако да се надамо да би неко требало да дође, да нам се обрати... Ми идемо на то да радници 
добију оно што треба да добију", каже Срђан Вуковић, радник предузећа. 
Н1: Шта треба да добију? 
Вуковић: Па као технолошки вишак или да нам неко каже идите кући или неке смернице 
Све је кренуло низбрдо када је Слободана Секулића, који је, према речима запослених, 
одборник Српске напредне странке у локалном парламенту, на месту генералног директора 
заменио извесни Иван Иванов - бугарски држављанин, кога, кажу запослени, нико није ни 
видео. 
"Ја не знам сад ни ко ми је генерални директор. Остао сам ја ту као шеф пекаре, технолози и 
синдикат. Није то више сад две зараде, три, колико нам дугују плате. Немамо коме да дамо 
отказ! Нема ко да ти потпише решење, како да одем на биро, како да се запослим у другој 
фирми", наводи Далибор Ристић, шеф пекаре. 
Радници кажу - обраћали смо се општини и полицији, а упућени смо на Тужилаштво за 
организовани криминал, ком ћемо поднети тужбу. А председник синдиката запослених у 
"Маковици" поднео је данас пријаву Инспекцији рада, са захтевом да се помогне радницима 
који су остали "ни на небу ни на земљи". 
"Траже неког ко је главни у тој фирми, у којој очигледно за сада нема никог", објашњава Душан 
Чокић, председник синдиката. 
Н1: И шта су рекли, да ће доћи вамо? 
Запослени: Рекли су да ће да дођу и да траже тог главног и да виде шта ће да ураде. Значи, ми 
ћемо да им отворимо где стоје радне књижице, па нек траже. 
Н1: А како мисле да дођу да траже ко је главни када ви нисте никога видели? 
Запослени: Па не знам, ни ја то не схватам. НН лице тражи се. 
Запослени додају - војска, болнице, вртићи и остали за које се производило остали су 
ускраћени. Објашњавају, ни продавнице не добијају хлеб који у складишту пропада. 
Екипа Н1 обишла је зато локалне радње. Различите трговине, исти одговор - хлеба "Маковица" 
нема на рафовима. Када ће се поново појавити у продаји продавци не знају, кажу, оваква 
ситуација траје већ неколико дана. 

http://rs.n1info.com/journalist590/Mladen-Savatovic
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Да ли ће маковичко пециво поново мирисати у младеновачким продавницама и шта ће бити са 
радницима, покушали смо да сазнамо од управе. Међутим, одговор на имејл нисмо добили, а 
телефон фирме није у функцији. 

 
 
Мали: Имамо новца за два месеца чак и кад не бисмо имали ни динара 
прихода 
Аутор:Н1 Београд  
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да постоји потпуна координација свих државних 
институција када су у питању мере економске политике и ситуација у привреди настала 
пандемијом коронавируса. Казао је да ће у инфраструктуру бити уложено више од 200 
милиона евра како би се одржала стопа привредног раста, а најавио је и исплату по 4.000 
динара једнократне помоћи пензионерима из буџета. 
Министар је на конференцији за новинаре у Влади Србије оценио да је важно што је Народна 
банка изашла са пектом мера кроз смењење референтне каматне стопе што ће, према његовим 
речима олакшати ситуацију за привреднике.  
"Паралелено фискална политика реагује са још једним пакетом стимулативних мера, нешто 
изнад 200 милиона евра за јавне инфраструктуре радове", истакао је Мали наводећи да ће то 
бити додатни подстицај одржавању стопе привредног раста уз задржавање обима запослености 
који имамо у овом тренутку. 
На рачуну буџета тренутно се налази 168,2 милијарде динара, и држава, како је рекао, има 
довољно новца да исплаћује све своје обавезе, плате и пензије.  
"Држаћемо ликвидност на нешто већем нивоу због сигурности, безбедности. У наредних два 
месеца имамо новца да покријемо све расходе, макар немали динара прихода што се, наравно, 
неће десити", уверава министар.  
Актуелна ситуација је, према његовим речима, показала оправданост спровођења политике 
штедње која се спроводи од 2014. године.  
Казао је и да ће се у наредних месец дана пронаћи начин да се свим пензионерима у Србији 
исплати по 4.000 динара једнократне помоћи из буџета.  
Мали је рекао и да се прати оно што раде друге земље, и да је несумњиво да глобална 
економија успорава.  
"Поједине земље које су наши велики економски партнери, попут Италије, имају велике 
проблеме. Вероватно ће бити проблема и код нас у неком тренутку, али предузимање оваквих 
мера је најбољи начин како да се носите са овом кризом", навео је министар.  
Додао је да се разматрају и неке друге мере, али да је у овом тренутку ово потпуно довољно. 
 
 

Ковачевић: Неке фирме ће смањити производњу, а неке ће је можда и 
обуставити 
Аутор:ФоНет  
 
Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић оценио је да је рано да се 
говори о последицама коронавируса, али је додао да је јасно да ће нека предузећа у Србији 
"смањити производњу, а нека ће можда на неко време обуставити", а у питању су предузећа 
која "доста зависе од увозних компоненти". 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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"Фијат у Крагујевцу зависи од неких компонетни које се производе у Италији", рекао је 
Ковачевић новинарима после после промоције публикације "Пословање предузећа у 
Републици Србији, по облицима својине, 2017-2018". 
Он је навео да су "трговински ланци у некој мери сада покидани", јер се пуно производа, који се 
продају у Европи, производило у Кини. 
"Окуражује чињеница да Кина излази из епидемије и да ће вероватно обновити производњу на 
нивоу који је имала пре почетка епидемије можда до краја овог месеца, али у сваком случају до 
средине следећег месеца", рекао је Ковачевић. 
Он је оценио да ће и туризам претрпети неке последице због корона вируса, "јер се Србија, као 
и друге земље, штити забраном улазака са неких територији и из суседних земаља, као што је 
Италија". 
 
 

Брнабић: Привреда стабилна, ускоро помоћ пензионерима од 
минимум 4.000 динара 
Аутор:Н1 Београд  

 

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је привреда у Србији, упркос пандемији 
коронавируса, стабилна и да добро подноси последице, а да је Влада Србије предузела 
неколико мера за ублажавање евентуалне кризе. Она је обећала једнократну помоћ свим 
пензионерима од најмање 4.000 динара у наредних месец дана, а најавила је и да ће од данас у 
18 сати сваког дана бити одржаване конференције за медије поводом пандемије. 
"У 18 сати ћемо сваког дана имати дневне пресс конференције, где ће све грађане и медије, 
лекари, епидемиолози, представници Министарства здравља обавештавати о свим мерама. 
Бићемо на располагању 24 часа, седам дана у недељу, одговраћемо на сва питања", рекла је 
Брнабић на конференцији за новинаре у Влади Србије. 
Како је рекла, очигледно је да ће, према најконзервативнијим проценама, пандемија имати 
утицај на светску економију у мери да ће глобални раст бити смањен за "макар 0,5 посто". 
У Србији су, нагласила је, на удару туризам, транспорт и логистика. 
"Што се тиче туризма, реаговали смо почетком фебруара када смо донели одлуку да се из 
будђжетске резерве издвоје додатна средтсва за 60.000 ваучера, то је подељено, и то је једна од 
мера како да ублажимо то што нећемо имати једнак прилив страних гостију. Имамо сталне 
састанке, пратимо ситуацију, видећемо шта додатно можемо да урадимо. Сутра имам састанак 
са хотелијерима, да видимо да ублажимо последице", казала је Брнабић. 
Како је рекла, повећање инвестиција је "најбољи лек за успоравање" кризе. 
"Током јучерашњег дана смо донели две важне одлуке - прво, то је мера НБС, и велика 
захвалност гувернерки Табаковић, што је регаговала промптно и што је обавестила све о 
смањењу референтне каматне стопе за 0,5 процената на 1,75 посто", казала је. 
Брнабић каже и да ће пратити шта раде остале земље у свету, па ће те мере усклађивати са 
потребама наше екомоније. 
"Јуче смо донели одлуку од издвајању додатних 24 милијарди динара у капиталне пројекте, у 
инфраструктуру, како бисмо стимулисали раст и имплементирали програм 'Србија 20/25'. То 
ће ублажити ефекте на наш раст и привреду. Последњих година смо радили на томе да имамо 
бољу фискалну дисциплину, имамо спремне пројекте, техничку документацију, и у неким 
можемо одмах да потписујемо уговоре и кренемо у изградњу. Оно што је позитивно је што сви 
инфраструктурни пројекти у Србији иду добро, немамо кашњења, фирме раде добре, радници 
су на терену, и то ће бити додатни значајан стимуланс", рекла је премијерка. 
Додатна мера, рекла је, биће и једнократна помоћ пензионерима. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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"Председник Србије ме је јуче замолио да из буџета одвојимо додатна средста за додатну помоћ 
пензионерима, како би се осећали сигурно и са те стране, и ми ћемо у наредних месец дана 
обезбедити једнократну помоћ у минималном износу од 4.000 динара свим пензионерима", 
нагласила је Брнабић. 
Одржани су и састанци, како је рекла, са компанијама које производе маске и дезинфекциона 
средства како би видели "шта Влада Србије може да учини" како би им помогла да обезбеде 
довољне количине за земљу, али и за извоз. 
"Дакле, ситуација је стабилна, под контролом је, пратимо из минута у минут, имамо сталне 
састанке, реагујемо по потреби и доносићемо праве мере. Привреда се добро држи и то је 
одлична вест, нема разлога за панику", рекла је Брнабић. 
Не одустајемо од циља да остваримо раст БДП од четири одсто 

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је данас да је још рано говорити о томе да ли ће Србија 
успети да ове године оствари раст бруто домаћег производа (БДП) од четири одсто, али да се од 
тог циља не одустаје. 
"Још је рано рећи да ли ћемо успети да остваримо привредни раст од четири одсто, али од тога 
не одустајемо", рекла је Брнабић на коференцији за новинаре у Влади Србије и оценила да ће 
бити јако тешко остварити тај раст. 
Додала је да привреда у фебруару није имала "значајан пад, али да ће без сумње сносити 
последице вируса корона". 
Највећи проблем су, према њеним речима, набавка сировина, мада у овом тренутку нема 
проблема, вероватно зато што су фирме у медјувремену повећане залихе, али ће се касније 
морати тражити решење у снабдевању са алтернативних тржишта. 
Она је рекла да ће губитке имати сигурно и домаћа авиокомпанија Ер Србија јер "све компаније 
имају губитак". 
На питање да ли ће се обуставити лет Ер Србијом од Београда до Њујорка, Брнабић је рекла да 
је Влада Србије у контакту са америчком амбасадом и да чека додатна објашњења јер је 
Америка суспендовала летове из Шенген зоне. 
"За сада нећемо суспендовати лет на линији Београд-Њујорк, али ћемо вероватно морати", 
рекла је Брнабић. 
На питање да ли ће Србија од некога затражити финансијску помоћ, Брнабић је рекла да у овом 
тренутку има довољно новца у буџету.  
 

 

 
 

Инфлација у Србији 0,6 одсто у фебруару, међугодишња 1,9%  
Извор:Танјуг 

  

Инфлација у Србији је порасла у фебруару за 0,6 одсто у односу на јануар, док је у поређењу са 
фебруаром 2019. забележила раст од 1,9 процената, према подацима Републичког завода за 
статистику 
Инфлација у Србији је порасла у фебруару за 0,6 одсто у односу на јануар, док је у поређењу са 
фебруаром 2019. забележила раст од 1,9 процената, према подацима Републичког завода за 
статистику. 
Потрошачке цене су у фебруару, у односу на децембар 2019, порасле у просеку за 1,2 посто. 
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У фебруару су, у односу на претходни месец, поскупеле комуникације за 3,8 одсто, алкохолна 
пића и дуван за 2,5 процената, храна и безалкохолна пића за 1,2, рекреација и култура за 0,8 
посто, а повећане су и цене намештај, покућства и текућег одржавања стана, као и ресторана и 
хотела за по 0,2 процента. 
Пад цена су забележили одећа и обућа за 2,6 посто, транспорт за 0,7, и стан, вода, електрична 
енергија, гас и друга горива за 0,1 проценат. 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 
 

 

Мали: Апсолутно смо ликвидни, нема проблема за плате и пензије  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Синиша Мали истакао је данас, поводом ситуације у вези са вирусом 
корона, да је држава апсолутно ликвидна, стабилна и да има довољно новца за исплату плата и 
пензија 
БЕОГРАД - Министар финансија Синиша Мали истакао је данас, поводом ситуације у вези са 
вирусом корона, да је држава апсолутно ликвидна, стабилна и да има довољно новца за 
исплату плата и пензија. 
Мали је, на заједничкој конференцији за штампу са премијерком Аном Брнабић и 
председником Привредне коморе Марком Чадежом, саопштио да данас на рачуну буџета има 
168,2 милијарде динара. 
"Немамо толико новца иначе, али увек смо последњих недеља имали између 160 и 170 
милијарда динара на рачуну. Ми смо апсолутнио ликвидни, стабилни, имамо довољно новца 
да исплаћујемо плате и пензије", објаснио је он. 
Мали је рекао да ће настојати у недељама и месецима који предстоје одржати ликвидност на 
већем нивоу ради сигурности и евентуалија које могу да се десе. 
"Сигурно је да у наредна два месеца имамо довољно новца да покријемо све расходе", подвукао 
је он. 
Мали је рекао да није случајно што држава има толико новца на рачуну и да је то доказ 
оправданости економских мера и политике од 2014., која је била усмерена на штедњи. 
"Није случајно што имамо толико новца и што можемо да реагујемо са стимулативним мерама 
у висини од преко 200 милиона евра у овом тренутку", додао је он истичући да је потпуно 
сигурна и стаблна ситуација у јавним финансијама. 
"Као да смо се спремали за овакву кризу. То је доказ колико водимо одговорну политику", 
казао је Мали. 
Он је нагласио да постоји потпуна координација свих државних институција и установа када су 
у питању мере економске политике и ситуације у привреди. 
Оценио је веома важним што је НБС изашла са пакетом стимулативних мера, које ће додатно 
подићи ликвидност, смањити трошак капитала и трошкове. 
"Фискална политика владе реагује са још једним пакетом стимулативних мера у висини од 200 
милиона евра. Ово је додатни подстицај повећању и интензивирању радова у нашој земљи и 
подстицању стопе раста у нашој привреди, са циљем одржавања обима запослености", објаснио 
је он. 
У наредних месец дана, према његовим речима, биће нађени начини да се исплати најмање 
4.000 динара пензионерима, као једнократна помоћ из буџета, додатна помоћ у овим тешким 
тренуцима. 
Рекао је да Србија из дана у дан прати ситуацију, као и шта раде друге земље. 



16 

 

Нагласио је да је несумњиво да се глобална економија успорава, да поједине земље, који су 
наши велики економски партнери, као Италија, имају проблеме. 
"Вероватно ће бити и код нас проблеми, али одговоран начин предузимању мера на време је 
најбољи начин како се носити са кризом", подвукао је он. 
 

 

"Сутра састанак са хотелијерима, ПЕНЗИОНЕРИМА једнократна 

помоћ од 4.000 ДИНАРА": Брнабић и Мали о економским мерама у 

вези са вирусом корона  
Извор:НовостиОнлине 

 

Премијерка је навела да су сви инфраструктурни пројекти тренутно у доброј динамици, нема 
кашњења, фирме раде, а радници су на терену 
Поводом ситуације у вези са вирусом корона, премијерка Србије Ана Брнабић и министар 

финансија Синиша Мали одржали су конференцију за новинаре у Влади. Они су говорили о 

привредним мерама које су донели како би држава предупредила негативне ефекте вируса 

корона које ћемо свакако имати на српску привреду. 

"Боримо се из дана у дан, из минута у минут. Ово су неке прве мере, па ћемо их свакако мењати 
или допуњавати како бисмо били на располагању привреди, како би ефекат на нашу економију 
био што мањи, а свакако ћемо га имати", рекла је премијерка Брнабић. 
Она је навела да ће, према најконзервативнијим проценама, пандемија вируса имати утицај 
смањеног глобалног раста од 0,5 одсто. 
"Туризам, транспорт и логистика су најугроженији сектори у Србији", рекла је премијерка и 
додала да је прва мера у туризму подела додатних 60.000 ваучера, чиме ће укупно 160.000 
ваучера ублажити пад броја страних туриста. 
Брнабић је рекла да ће са председником ПКС Марком Чадежом сутра имати састанак са 
хотелијерима. 
Што се тиче привредног раста, премијерка је навела да је раст инвестиција увек најбољи лек за 
успоравање раста. Зато су донете две важне одлуке. 
"Народна банка Србије је промптно реаговала и јуче је обавестила све о својој одлуци да смањи 
референтну каматну стопу за 0,5 одсто, на 1,75 одсто. С обзиром на ниске инфлаторне 
притиске, очекујемо да ће ова мера допринети повећању кредитне активности. Пратићемо 
даље заједно са НБС, а пратићемо и друге земље шта раде и прилагођавати мере потребама 
наше привреде и економије", рекла је Брнабић. 
"Друга одлука је да уложимо додатна средства од 24 милијарди динара, 200 милиона евра, у 
инфраструктуру, како бисмо стимулисали раст, а убрзали и имплементацију програма Србија 
2025. Ово ће, без сумње, додатно донекле ублажити ефекте на наш раст и привреду, а одлична 
ствар је што смо ми протеклих година радили на већој дисциплини, и добро је што ми већ 
имамо спремну неке пројекте и техничку документацију, па можемо да кренемо са 
реализацијом или са јавним набавкама, јер имамо средстава". 
Премијерка је навела да су сви инфраструктурни пројекти тренутно у доброј динамици, нема 
кашњења, фирме раде, а радници су на терену. 
"Додатна мера је донета и за најугроженије делове становништва, најстарије првенствено - 
председник Вучић нас је замолио да издвојимо из буџета додатна средства за пензионере. У 
наредних месец дана обезбедићемо пензионерима додатну помоћ у износу од минимално 
4.000 динара", рекла је Брнабић. 
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Она је додала да министар финансија Синиша Мали председник ПКС Марко Чадеж имају 
редовне састанке са трговинским ланцима у Србији, и воде рачуна да свега буде довољно и да 
продавнице буду уредно снабдевене. "Има довољно пољопривредних производа и у робним 
резервама и у продавницама". 
Све у свему, ситуација у нашој привреди је стабилна, нема разлога за панику, пратимо 
ситуацију из минута у минут, имамо сталне састанке, реаговаћемо према потреби и доносити 
праве мере. 
Привреда се у овом тренутку заиста добро држи, а Влада ће бити спремна да помогне како би 
што мање трпела. Нема разлога за панику. 
МАЛИ: КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПРЕМАШИЋЕ 285 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 
За капиталне инвестиције планирано је да се из буџета за ову годину издвоји више од 260 
милијарди динара а са додатних 24 милијарде динара које је Влада Србије одвојила како би се 
превенирали негативни ефекти вируса на економију и привреду земље, та цифра ће 
премашити 285 милијарди динара. 
"Ми ћемо са овим улагањима ићи на више од 285 милијарди капиталног буџета, дакле само оно 
што иде из буџета Републике Србије", рекао је министар финансија Синиша Мали, 
одговарајући на питања новинара. 
Мали је, такође, одговарајући на питања, додао да ће надлежени доставити јавности списак 
свих инвестиција које су део Стратегије 2025. 
Премијерка Ана Брнабић је потврдила да може да се достави списак свих пројеката који су део 
Стратегије 2025. како би јавност могла да прати њихову реализацију. 
"Можемо да доставимо. Само је то списак пројеката који ће се, према приоритетима и 
приоритетима имплементације, спремности техничке документације, јавних набавки, мењати. 
Због тога је само ствар у томе да ли се сада објављује, или објављујемо само неке ствари које 
ћемо сигурно имплементирати", рекла је Брнабић. 
 
 

 
 

ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА ПОВИШИЦА 10 ОДСТО, 
ПЕНЗИОНЕРИМА 4.000 ДИНАРА Вучић о актуелној ситуацији са 
корона вирусом 
Аутор:Т.К. 
 
Председник Србије Александар Вучић обратио се синоћ нацији због актуелне ситуације у 
земљи са корона вирусом и истакао да ће сви здравствени радници добити повећање плате од 
10 одсто, а пензионери једнократну помоћ од 4.000 динара. 
Сви здравствени радници, од возача, стоматолога, сестара, лекара специјалиста од 1. априла 
ове године добиће повећање зарада за 10 одсто, рекао је председник Србије. Он је навео да је то 
договорено на састанку са премијерком Аном Брнабић да би се здравственим радницима 
држава захвалила на "величанственом" раду у борби са корона вирусом. 
"Такву одлуку донели смо у складу са чињеницом да су нам здравствене установе под најтежим 
притиском и како би смо очували мотивацију људи који у овим околностима доживљавају 
страшне притиске, неки чак и претње", рекао је председник Србије. 
Он је најавио једнократну помоћ свим пензионерима од најмање 4.000 динара, између 1. и 15. 
априла, као и набавку још 500 респиратора, поред 1.008 постојећих. 
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Претходно је премијерка Србије Ана Брнабић најавила да пензионери у наредних месец дана 
могу очекивати једнократну помоћ од 4.000 динара, а да ће држава уложити и додатна 
средства од 24 милијарде динара, око 200 милиона евра, у инфраструктуру, како би се 
стимулисао раст и убрзала имплементација програма Србија 2025. 
 
 

ИЗОЛАЦИЈА СМАЊУЈЕ ПЛАТУ ЗА 12.700 ДИНАРА Ако радите за 
60.000, две недеље одсуства би могло да вас кошта више од 100 евра 
Аутори:С.Л., Т.К. 
 
Према тренутном стању, уколико примате плату од 60.000 динара, изолација због вируса 
корона од 10 радних дана, значила би и смањење месечне зараде за 12.700 динара. Наиме, 
уколико би се изолација рачунала као боловање, а према тренутном Закону о раду се рачуна, 
зарада се за време одсуства умањује за 35 одсто. 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће Влада донети тачне правилнике како 
фирме да се понашају према запосленима који морају да буду у изолацији због корона вируса. 
Питање је ургентније, тим пре што се већ сада сви радници питају хоће ли држава изолацију и 
одсуство са посла због короне третирати као боловање или карантин неће утицати на висину 
зараде. 
Како је објаснила, одговор није једноставан јер је ситуација по питању изолације доста 
различита по секторима. Тако је, рецимо, неким фирмама лакше да запослене пошаљу да раде 
од куће и да једнако буду продуктивни, захваљујући технологији. У другим фирмама које се 
баве производњом то истовремено никако није случај. 
Асоцијација слободних и независних синдиката јуче је Влади и Министарству рада упутила 
предлог који се директно се тиче укупно 2,2 милиона радника у Србији. У писму су захтевали 
да се одсуство са посла не третира као боловање и да не значи смањење зараде. 
"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 претходних 12 
месеци. То се односи на 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. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истакао је да је комора у сталној 
комукацији са компанијама, али и да прати на који начин је ова ситуација решена у другим 
државама. 
"Замолили смо стране компаније да нам дају своје примере из својих земаља и већ се припрема 
компарација од интерних правлника до оних који су уводили представници влада када је у 
питању борба са последицама вируса", рекао је Чадеж. 
 

 

https://www.blic.rs/korona-virus-srbija

