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ВЛАДИН АПЕЛ ПОСЛОДАВЦИМА Омогућите запосленима рад од куће 
за време ВАНРЕДНОГ СТАЊА 
Аутор:М. Р. М. 
 
Председник Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и 
председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић донели су, у складу са 
Уставом, Одлуку о увођењу вандредног стања. Одлука је ступила на снагу. 
Од понедељка, 16. марта у потпуности ће бити обустављен рад предшколских, школских и 
високошколских установа. До даљњег неће радити вртићи, основне и средње школе и 
универзитети у Републици Србији. Упис деце одвија се нормално, посредством е-Управе:  
- еВртић доступан за целу Србију,  
- еУпис за упис у школе ће бити активан од 1. априла  
- Пробни тест за малу матуру ће бити урађени путем нове технологије 
- Настава прелази на наставу на даљину путем РТС3, платформе РТС Планета, као и интернет 
платформи за учење  
Границе затворене 
Границе Србије затоврене су за све стране држављане, са изузетком дипломата акредитованих у 
Србији и странаца са боравишном дозволом. Грађани Србије, као и акредитоване дипломате и 
страни држављани који имају боравиште у Републици Србији, а који улазе у Републику Србију, у 
обавези су да буду у самоизолацији од најмање 14 дана, под кривичном одговорношћу. Ова мера 
ће бити стриктно контролисана и њено кршење биће најстроже санкционисано. Грађанима ће 
при уласку у земљу бити уручено законски обавезујуће решење. Запрећена затворска казна за 
кршење ове одредбе је до три године затвора. Ово је веома важно како би се смањило кретање 
грађана, што је један од главних разлога за увођење ванредног стања у циљу спречавања 
ширења вируса ЦОВИД-19.  
Када је реч о грађанима Србије и страним држављанима који имају боравиште у нашој земљи, а 
који долазе из Швајцарске, Ирана, Румуније, Шпаније, Немачке, Франсцуске, Аустрије, 
Словеније и Грчке одређује се изолација у трајању од 28 дана 
Рад од куће 
Увођење ванредног стања не значи да престаје рад у привреди, приватном и јавном сектору. 
Препоручује се послодавцима да процес рада организују тако да сви који то могу раде од куће. 
Ако то није могуће, процес рада треба организовати тако да се строго поштују све хигијенско-
техничке мере за спречавање ширења заразе (ограничен број људи у просторији, коришћење 
заштитних маски и слично). Влада позива све послодавце у Србије да у максималној мери свим 
својим запосленима омогуће рад од куће.  
"Веома је важно да у овом тренутку покажемо солидарност и због тога апелујемо на послодавце 
да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за своје запослене. Ово се посебно 
односи на грађане чија деце престају да иду у вртиће и школе. Све друге појединости ће бити 
прецизиране у допунским актима који ће бити усвојени", наводи се у саопштењу Владе Србије.  
Што се тиче грађана, препоручује се самоизолација – без окупљања, без посета, без излазака из 
куће без преке потребе. Изузеци су када се иде у продавнице и апотеке, за шетање кућних 
љубимаца, бацање смећа. Препорука за лица старија од 70 година да уопште не излазе напоље, а 
да за њих све неопходне радње обављају млађи чланови породице. 
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Укида се ноћни јавни саобраћај и редукује дневни јавни превоз. 
Ограничава се повећање цена основних животних намирница и заштитне опреме. Строге казне 
за подизање цена у време ванредног стања. Могуће је подизање цена само у границама 
међугодишње стопе инфлације.  
"Још једном апелујемо на наше најстарије суграђане да строго воде рачуна и не излазе из куће и 
придржавају се свих упутстава зарад очувања сопственог здравља и здравља својих најмилијих. 
Влада Републике Србије је у потпуности посвећена борби против ширења вируса ЦОВИД-19 , из 
минута у минут прати развој ситуације у земљи, региону и свету и благовремено ће вас 
обавештавати о свему и донети све потребне одлуке у циљу очувања вашег здравља", наведено је 
у саопштењу. 
 

 

 
 

Спремни да помогнемо у исплати дела зарада 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Држава је спремна да помогне у исплати дела зарада фирмама којима посао буде 

обустављен или претрпе директне последице изазване корона вирусом, као једну од социјалних 

мера, изјавио је председник Александар Вучић. 

Колико будемо могли да помогнемо, помоћи ћемо, поручио је председник на прес 
конференцији. 
Додао је и да је чуо питања колико ће НБС да штампа новца, те одговорио - "Ни динар!". 
Поновио је да је финансијски систем припремљенији, озбиљнији и одговорнији него икада. 
Спремамо се и за теже време, које предстоји. Морамо да се понашамо одговорно, да нам се не 
понове 2009. и 2010. Морамо да будемо одговорнији, него икад раније, указао је председник. 
Како је приметио, зна да у Србији сада има "седам милиона председника", те да се сви разумеју у 
све и знају шта треба да се ради, и да баш зато зове грађане да будемо јединствени и 
уједнињени. 
А, ја ћу кључне одлуке да доносим, видеће се наредних неколико дана, као што сам чинио и у 
претходних седам година и бићу с грађанима када је најтеже, рекао је Вучић. 
Председник је поручио да сви заједно морамо да победимо ову пошаст, јер она представља 
изазов за све, за економију, али, пре свега, за животе људи. 
Да будемо уједињени и јединствени. Нема разлога за панику. Ни што се намирница тиче. Сви 
они који производе дезинфекциона средства и све друго у нашој земљи, неће моћи да извозе, 
рекао је Вучић. 
Додао је да очекујемо велику помоћ од Кине, као и да ће се видети с мађарским премијером 
Виктором Орбаном, "данас, сутра", како би усагласили акције и око корона вируса, како да се 
реши питање транспорта, како да заштитмо земље. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.rs/politika/vucic-ocekuje-nas-tezak-period-radimo-da-umanimo-posledice-14-03-2020
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Радници траже целу зараду: Неки послодавци у време епидемије 

наговештавају смањење примања  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Поједине газде фирми шаљу запослене на рад од куће, због вируса корона, али им најављују 
смањење плате за 35 процената. Министарство рада треба да изда тумачење закона о исплати 
дохотка 
ГАЗДЕ појединих фирми у Србији најавили су запосленима да постоји могућност да због 
ширења вируса корона и смањења обима посла једно време раде од куће. Многи од њих већ су 
најавили и да ће им за тај рад бити исплаћена плата као да су на боловању и износиће 65 одсто 
плате. 
Како је најавила премијерка Ана Брнабић убрзо ће бити познат и правилник како компаније 
које имају запослене у изолацији, односно самоизолацији да поступају, а Привредна комора 
Србије имаће посебну линију са таквим информацијама за привреду. У оваквој ситуацији је 
неопходно и да Министарство рада изда тумачење одредбе закона која се односи на исплату 
зараде, односно да ли ће се радници третирати као да су на боловању или да нормално раде. 
Драгољуб Рајић, економски аналитичар, наглашава да све зависи од тога колико ће ситуација да 
потраје. У краћем временском периоду проблеми ће моћи да се преброде, али на дуже ће морати 
да дође до смањења прихода. 
- Само у првој недељи осетио се пад прихода, јер су отказани многи састанци са 
спољнотрговинским партнерима и ограничен је долазак људи из иностранства у Србију - каже 
наш саговорник. - У Србији је највећи проблем у самоорганизацији. Примера ради, у Италији 
која је у најгорој ситуацији се рад од куће и не разматра, док је у Британији, Немачкој и 
Француској и у ванредној ситуацији на првом месту одржање економије. 
Рајић наглашава да ће се пад у реалном сектору врло брзо осетити, што ће довести до смањене 
потребе за радном снагом, што ће газде натерати да људе терају да раде од куће или у најгорем 
случају да скраћују спискове запослених. 
- Не би требало олако схватати тренутну ситуацију, јер она може направити већи удар на 
економију него на здравље становништва - објашњава он. 
Асоцијација слободних и независних синдиката упутила је тим поводом Влади иницијативу, али 
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 вируса корона. 
С друге стране, Конфедерација слободних синдиката упутила је премијерки Ани Брнабић захтев 
за додатним мерама заштите запослених од вируса корона. 
- Како је највећи број наших чланова запослен у државном и јавном сектору и по природи посла 
су упућени на контакт са становништвом тражимо додатне мере заштите, обезбеђење 
одговарајуће опреме и средстава за заштиту, у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду - каже Ивица Цветановић, председник Конфедерације. 
Он наглашава да би са представницима послодаваца требало размотрити могућност да се 
сличне мере спроведу и у приватном сектору, тамо где постоји интензивнији контакт са 
становништвом.  
ПРВО ЗДРАВЉЕ, ПА ОНДА ПЛАТЕ 
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ЗА Љубисава Орбовића, председника Савеза самосталних синдиката Србије, најважније је да се 
у овом тренутку заштити здравље људи и спречи даље ширење вируса: 
- Треба сачекати како ће се ситуација даље развијати и какве ће мере даље бити донете. Ако буде 
оних који ће овакву ситуацију искористити да радницима смањују плате, онда ћемо реаговати. 
 
 

Медицинским сестрама плата иде на 450 евра: Држава одобрила 

повишицу у знак захвалности  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Сви запослени у здравству од 1. априла ће добити повишицу још 10 одсто. Пензионерима 
исплата помоћи од 4.000 динара 15. априла 
СВИМ здравственим радницима у Србији од 1. априла плате ће бити веће за 10 одсто и на тај 
начин ће им се, како је нагласио председник Александар Вучић, а Влада Србије у петак усвојила, 
држава захвалити на величанственом раду у борби са вирусом корона. На дебље коверте могу да 
рачунају сви од возача, стоматолога, сестара, па до лекара специјалиста. Такође, Влада је у петак 
утврдила и 15. април као дан када ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ од 4.000 
динара. 
Последње повећање зарада у здравственом сектору било је у новембру прошле, а ступило је на 
снагу 1. јануара ове године, када су зараде увећане од осам до 15 одсто. Највећи постотак 
увећања тада је припао медицинским сестрама и износио је 15, док су лекари добили 10 
процената. 
Према садашњој рачуници медицинске сестре у домовима здравља ће уместо досадашњих 
45.684 моћи ће да рачунају на 50.252 динара, оне на одељењу опште болнице имаће 52.329, док 
ће сестре у хитној помоћи, операционим салама, на реанимацији, онкологији, психијатрији или 
инфективном одељењу убудуће уместо 49.241 кући носити 54.165 динара. 
Доктори медицине у домовима здравља су до Нове године имали нешто мање од 70.000, затим 
им је плата повећана на 76.870, а сада ће добити још додатних готово 7.700 динара и примаће 
84.557. Специјалистима у домовима здравља ће припасти око 76.000, на одељењима општих 
болница зарада ће им бити 76.732, док ће супспецијалистима и примаријусима на рачуне лећи 
10.000 динара више и износиће готово 110.000. У хитној помоћи, операционим салама, 
интензивној нези, онкологији и инфективној коверте лекара специјалиста биће такође дебље и 
од априла ће износити 105.900 динара. 
Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, наглашава 
да су они тражили од надлежног министарства да разјасни на кога се најављено повећање 
односи. 
- Поздрављамо овај потез, али нам се чини да се он не односи на све запослене у здравству - 
каже Савић. - Питање је да ли ће поред возача, који су поменути, веће зараде имати и други 
нездравствени радници. Да ли су на списку фармацеути и биохемичари, шта је са осталима, 
рецимо, спремачицама и сервиркама. 
Он напомиње да у контакту са зараженима вирусом корона нису само лекари и сестре, већ и 
радници на припремању хране, као и они који спремају болничке просторије. 
ВИШЕ НОВЦА И ВОЗАЧИМА 
УКОЛИКО се повећање односи на запослене у администрацији здравствених установа, они ће 
уместо 33.208 динара од априла примати 36.520, техничко особље са трећим степеном стручне 
спреме са 29.236 имаће 32.159, док ће правницима, економистима, социјалним радницима и 
свима са факултетском дипломом зарада сада бити готово 67.000 динара. 
ДРУГИ СЕКТОРИ  
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ЗОРАН Михајловић, потпредседник већа Савеза самосталних синдиката Србије, каже, за 
"Новости", да сви радници треба пристојно да зарађују. 
- Подржавам свако повећање зарада и мислим да је то добра одлука - каже наш саговорник. - 
Велики терет у овом тренутку подносе поред здравства и други сектори, попут просвете и не би 
требало да се они сада заобилазе. Обухват радника којима плате морају да буду веће требало би 
да буде много већи. 
 

 

 
 

У Магни мук 50 радника са алергијском реакцијом 
Пише: Гојко Влаовић 
 
У покушају да избегне реакцију поводом тога што велики број радника Магна Сеатинг у 
Оџацима показује алергијске реакције на материјале са којима ради и у циљу опструкције 
преговора о потписивању колективног уговора који су прекинути крајем прошле године 
менаџмент те компаније је уручило решење о упозорењу пред отказ председнику нашег 
синдиката у фабрици Далибору Антанасијевићу. 
А у среду га је и избацио из његове канцеларије и удаљио са посла – каже за Данас Драган 
Матић, председник Индустријског синдиката Србије који је репрезентативан у Магна Сеатинг, 
која производи пресвлаке за аутомобилска седишта. 
Он истиче да су преговори о колективном уговору започети за време мандата у међувремену 
смењеног директора а да је до застоја дошло након постављања новог. 
– Канадска компанија Магна је позната по томе да је нетрпељива према синдикатима и спада у 
ред најгорих и најнеодговорнијих послодаваца где год да послује. Сходно томе, основана 
претпоставка је да је шиканирање председника нашег синдиката у тој фабрици усмерено на 
гушење синдикалног организовања и како би се спречила заштита радничких права – 
објашњава наш саговорник. 
Индустријски синдикат Србије у фабрици Магна Сеатинг има 1.000 чланова од укупно две 
хиљаде запослених и једини од свих синдикалних организација има репрезентативност. Још 31. 
јануара прошле године требало је да са пословодством компаније разматра поглавље о зарадама 
и потпише колективни уговор, али се менаџмент није појавио на том састанку. Од тад се са тим 
процесом одуговлачи уз образложење да сви документи везани за то прво морају бити послати 
на одобрење у централу компаније у Канади. 
– Такође, почетком ове године велики број радника у погонима је почео да се жали због 
алергијских реакција на кожи и проблема са респираторним органима. Према нашим 
проценама због тога се у последњих годину дана фабричкој амбуланти обратило између 30 до 
50 радника, што указује да је проблем можда неке друге здравствене природе а не алергијска 
реакција. С обзиром да је пословодство одбило да нам достави те податке обратили смо се Дому 
здравља у Оџацима, али тој институцији клијент то јест Магна Сеатинг то није дозволио. Иначе, 
радници Магна Сеатинг Оџаци и Индустријски синдикат месецима упозоравају послодавца да 
запослени имају озбиљне здравствене проблеме, тачније осипе, ране на кожи, гушења и 
отежано дисање. Наша синдикална организација у фабрици је прикупила на десетине 
фотографија колегиница и колега који имају проблеме на кожи а прикупљамо и анализе оних 
који су имали проблеме са дисајним органима – каже Матић. 
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Према његовим речима, пословодство Магна Сеатинг одбија да контактира надлежне 
здравствене заводе како би се омогућила анализа материјала који су штетни по здравље 
радника. 
– Треба истаћи и то да менаџмент упорно спречава да се конституише фабрички Одбор за 
безбедност и здравље на раду у који би били укључени и представници запослених. Због свега 
тога смо на крају поднели и захтев Инспекторату за рад ради утврђивања узрока учесталих 
здравствених проблема запослених који раде у производним погонима. У међувремену су стигла 
и прва решења о инвалидности радника добијена од Националне сужбе за запошљавање – 
Комисије за вештачење радне способности – истиче Матић. 
Он додаје да је због активности подружнице ИСС у Магна Сеатинг њен председник Далибор 
Антанасијевић 20. фебруара добио упозорење пред отказ уговора о раду због како каже 
бизарног разлога јер је аутомобил у кругу фабрике паркирао на непрописном месту. 
– Иначе, на том месту где је паркирао аутомобил је било више паркираних возила али је 
санкције због тога сносио само он. Претходно је у јануару директор Магна Сеатинг Пијерлуиђи 
Ђионе, председнику ИСС у тој фабрици у Оџацима Далибору Антанасијевићу потписао решење 
о плаћеном одсуству које он није ни тражио. Тим решењем му се без потписаног споразума са 
синдикатом, иако је то законом предвиђено, одобрава 45 сати бављења синдикатом док му се за 
остале дане забрањује улазак у фабрику. 
– Другим речима на тај начин је Антанасијевићу онемогућено да одржава контакте са 
синдикалним чланством и другим радницима јер му је забрањено да улази у погоне. Фактички 
је прописано да у фабрици може да борави само у својој канцеларији. С обзиром да му та 
бесмислена наредба онемогућава да се бави својим синдикалним радом Антанасијевић ју је 
игнорисао. Због тога је менџмент наложио припадницима обезбеђења да га онемогуће у 
извршавању његових синдикалних обавеза. То се манифестовало на тај начин што су 
припадници фабричког обезбеђења 10. марта нон-стоп пратили нашег синдикалног 
представника у тој фабрици и дежурали испред његове канцеларије. Он се због тога узнемирио 
и позвао је полицију којој није било дозвољено да уђе у фабрику под образложењем да се ради о 
приватном поседу. Далибору који је дијабетичар је због притиска обезбеђења позлило због чега 
је морао да се јави и надлежној здравственој установи где је прегледан. Дан касније се праћење 
од стране обезбеђења поновило. Далибор је опет обавестио телефоном полицију због чега је 
полиција ушла у круг фабрике и разговарала са њим како би се утврдило о чему се ради. 
Менаџмент је истог дана Антанасијевићу уручио ново решење о упозорењу пред отказ уговора о 
раду без образложења и наложено му је да одмах изађе из своје канцеларије и напусти круг 
фабрике – прича Матић. 
Према његовим речима, случај из Оџака представља нови притисак послодаваца на синдикалне 
представнике у Србији, са циљем њиховог затрашивања и спречавања активности на заштити 
радничких права. 
– Као синдикална централа дајемо пуну подршку Далибору Антанасијевићу и нашој 
подружници у Магна Сеатинг. Обратићемо се надлежнима у Србији и обавестити о мобингу и 
застрашивању које се спроводи према синдикалцима у тој фабрици у Оџацима. Такође ћемо 
затражити подршку од Светског индустријског синдиката у чијем смо чланству. Они ће нам 
изаћи у сусрет и затражиће заштиту нашег синдкалног представника у Магна Сеатинг од стране 
Министарства рада Србије. Централа којој припадамо, Конфедерација слободних синдиката ће 
се пак обратити свим другим синдикалним централама у Србији са захтевом да се солидаришу 
са Индустријским синдикатом Србије и да под паролом „он је један од нас“ ако треба и 
протестним окупљањима спрече отпуштање са посла Далибора Антанасијевића које се како 
ствари стоје припрема од стране пословодства Магна Сеатинг – каже Матић. 
Контактирали смо јуче и Александру Јакшић, директорку људских ресурса у фабрици Магна 
Сеатинг, како би смо чули другу страну приче. 
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Она нас је обавестила да није овлашћена за комуникацију са медијима и упутила путем мејла 
контактирамо директора Пијерлуиђи Ђионеа. То смо и учинили али до закључења овог издања 
нашег листа нисмо добили одговоре на постављена питања. 
 
 

ЛДП: Одложити наплату пореза и доприноса током пандемије да би се 
сачувала радна места 
Пише: Бета 
 
Либерално демократска партија (ЛДП) позвала је данас Владу Србије да у интересу очувања 
радних места и ликвидности малих и средњих предузећа, одложи наплату пореза и доприноса 
током пандемије корона вируса. 
ЛДП је у саопштењу навео да би се одлагањем наплате пореза на добит и на доходак и 
одлагањем наплате доприноса, олакшало континуирано пословање малих и средњих предузећа 
која су како се оцењује, највше погођена новонасталом ситуацијом. 
Из те странке су оценили и да је неопходно да Влада Србије сарађује са представницима 
индустријских, прехрамбених и трговинских ланаца како би се омогућило несметано 
снабдевање грађана и привреде. 
 
 

Пензионери и бивши радници ПКБ опет блокирали саобраћај у 
Београду 
Пише: Бета 
 
Удружење пензионера и бивших радника Пољопривредног комбината „Београд“ (ПКБ) 
блокирало је данас саобраћај испред Привредног суда у Масариковој улици у Београду. 
Блокада је трајала од 13.00 до 15.00 сати, током рочишта по њиховој тужби због тога што им 
држава није исплатила акције после приватизације ПКБ септембра 2018. године. 
Адвокат Удружења Саша Гемаљевић рекао је за Бету да је на данашњем рочишту државно 
правобранилаштво оспорило аутентичност закључка Владе Србије од 2009. године. 
Тим закључком је ПКБ, до тада 65 одсто у друштвеном и 35 одсто у државном власништву, 
трансформисан у 100 одсто државни капитал, чиме је радницима по Закону о приватизацији 
приликом продаје фирме ускраћено право на акције. 
Закључак којим је ПКБ пребачен у потпуно државно власништво је, по речима Гемаљевића, 
потписао тадашњи први потпредседник Владе Србије Ивица Дачић. 
Суткиња Привредног суда Светлана Ђурић је затражила да се по службеној дужности испита 
веродостојност документа. 
Око 3.000 чланова Удружење пензионера и бивших радника протестује више од месец дана 
блокадом саобраћаја захтевајући исплату накнаде на име акција у вредности од 11 милиона евра. 
Крајем прошле године шеф посланичке групе Српске напредне странке, Александар 
Мартиновић, иницирао је судско поравнање али је касније одбио сваку комуникацију с 
Удужењем које је тражило пријем код председника Александра Вучића, али је он одбио да их 
прими. 
До сада је одложено пет рочишта, а у поступку је промењено троје судија. 
По објашњењу Министарства привреде, ПКБ је приватизован по моделу продаје дела имовине и 
капитала у власништву Србије и Акционарског фонда у зависним друштвима Еко-лаб, ПКБ 
Агроекономик. 
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Имовину тог комбината од око 17.000 хектара пољопривредног земљишта, сточни фонд од око 
17.000 грла, механизацију и залихе резервних делова, купила је фирма из Уједињених Арапских 
емирата „Ал Дахра“ за око 122 милиона евра. 
Директор купљеног дела ПКБ је Војин Лазаревић, због кога је 2004. године основан Анкетни 
одбор у Скупштини Србије да би испитао сумњиве финансијске трансакције и трговање струјом, 
а председник тог одбора је био Александар Вучић, сада председник Србије. 
 

 
 

 
 

ЕУ помаже предузећима погођеним коронавирусом са 37 милијарди 
евра 
Аутор:Бета  
 
Европска унија је одобрила 37 милијарди евра за подршку секторима привреде погођеним 
епидемијом коронавируса, саопштила је у Бриселу председница Европске комисије Урсула фон 
дер Лајен. 
Објаснила је да ће владе чланица ЕУ моћи да одступе од важећих ограничења економско-
монетарне уније и прекораче дозвољене буџетске расходе за субвенције и подршку предузећима 
која трпе штету због епидемије коронавируса. 
ЕУ ће дати и гаранције од осам милијарди евра за кредите стотине хиљада малих и средњих 
предузећа. 
"Уверена сам да ће Европска унија успети да преброди овај удар" рекла је фон дер Лајен о 
епидемији, додавши да "свака држава чланица мора потпуно да преузме на себе своје 
одговорности, а Унија у целини мора бити одлучна, усаглашена и јединствена". 
Рекла је да чланице Уније морају предузети све неопходне мере да помогну привреди, јер је 
Европска комисија "крајње флексибилна" у вези с придржавањем обавеза из Пакта стабилности 
И раста, као и поштене конкуренције међу земљама ЕУ. 
Та "флексибилност" ће погодовати Италији која је најтеже погођена епидемијом коронавируса, 
а влада у Риму је већ издвојила 25 милијарди евра за сузбијање болести, јер није имала другог 
начина већ да прекорачи буџетска издвајања. 
 

 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-

