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Војни синдикат Србије позвао Владу да повећа плате и медицинарима 
у војсци 
Пише: Данас Онлине 

 
Најава да ће Влада Републике Србије повећати плате здравственим радницима у Србији за 10 
одсто у односу на садашње зараде, заобишла је запослене у Војсци Србије. Из Војног синдиката 
Србије позивају владу да се плате повећају и здравственим радницима у војсци. 
„Не желећи да помислимо да се таквом одлуком, наше колеге сматрају грађанима другог реда, 
већ да се ради о грешци, Војни синдикат Србије јавно покреће иницијативу да се ова неправда 
исправи и запосленима у војном здравству повећају плате, као и њиховим колегама који су 
запослени у Министарству здравља“, наводи се у саопштењу. 
Каку су објаснили, било каква друга одлука је најгрубља дискриминација у тренутку када се 
Војска Србије суочава са драматичним одливом кадрова. 
„Со на рану додата је чињеницом да се из повећања зарада изузму наше колеге у тренутном 
стању ствари, где медицинске сестре са 20 година радног стажа имају плате од 41 хиљаду 
динара, а лекар специјалиста око 75 хиљада динара“, истакли су из синдиката. 
Они су упутили апел свим министрима у Влади Републике Србије да прихвате ову иницијативу 
у свеопштем националном интересу! 
 

 

 
 

Данске власти ће покрити приватницима 75 одсто плата ако не 
отпуштају запослене 
Аутор:Срна  
 
Данска Влада поручила је приватним компанијама, које се боре са драстичним мерама 
сузбијања коронавируса да ће покрити 75 одсто плата запослених, ако обећају да неће 
отпуштати раднике. 
Према тромесечном плану помоћи који ће трајати до 9. јуна, држава ће да плати 75 одсто 
зарада радника у максималном износу од 3.418 долара месечно, док ће компаније исплатити 
преосталих 25 одсто. 
Премијерка Мете Фредериксен рекла је да разуме да ће можда бити потребно отпуштати 
раднике ако дође до пада активности или обуставе рада. 
"Али, молимо вас, немојте то да чините", рекла је она новинарима. 
Дански премијер је истакла да ће радници морати да узму пет дана принудног годишњег 
одмора или да одсуствују. 

http://rs.n1info.com/journalist17/Srna-
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Ова понуда је једна од неколико у пакету Владе да би се помогло компанијама и радницима да 
преброде тешке мере и последице епидемије коронавируса. 
Мере које је држава увела против ширења заразе су затварање граница, школа и универзитета. 
Такође, радници јавног сектора већином раде од куће. 
 
 

Авиокомпанија САС шаље на привремено одсуство 90 одсто 
запослених 
Аутор:Бета  
 
Највећа скандинавска авио-компанија САС саопштила је да је суочена с драстичним падом 
обима пословања због пандемије коронавируса и да на привремено одсуство шаље око 10.000 
својих радника, што је скоро 90 одсто укупног броја запослених. 
Дански огранак САС-а на одсуство ће послати 4.000 од 4.200 запослених, а досадашњих 100 
рута дневно из ове скандинавске земље биће сведено на само једну и то унутрашњу на релацији 
Копенхген - Алборг.  
Раније данас данска влада је саопштила да ће компанијама које су принуђене да услед смањења 
обима пословања шаљу запослене на одсуство, у наредна три месеца субвенционисати 
трошкове плата са 75 одсто, максимално до 3.000 евра бруто по запосленом, уколико се 
дотична компанија уздржи од давања отказа.  
 
 
 

 
 

ПОДРШКА ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ Малим и средњим предузећима 
кредити са каматом до 1 одсто 
Аутор:С. Л. 
 
Како би помогла привреди Народна банка Србије већ је снизила референтну каматну стопу, 
што омогућава јефтиније кредите, а у Влади раде и на додатним мерама како би помогли 
привреду.  
Економски кризни тим за подршку привреди и са комерцијалним банкама разматра 
олакшавање услова за отплату рата кредита предузећа у новонасталој ситуацији. 
"Друга мера ће бити мера кредитне подршке, пре свега малим и средњим предузећима и 
предузетницима, који ће значајније осетити ову кризу и вероватно можемо да очекујемо да ће 
Фонд за развој бити тај који ће давати кредите до једног процента камате", истиче Михаило 
Весовић, директор сектора за стратешке анализе и услуге у Привредној комори Србије (ПКС).  
Мала и средња предузећа чине више од 90 одсто привреде Србије и доприносе са 28 одсто 
БДП-у наше земље. 
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Пензионерима ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА, здравственим 
радницима ПОВИШИЦЕ 
Аутор:Сузана Бојадић 
 
Новца за исплату плата и пензија има, сва примања бице редовно исплаћивана, а 
пензионерима ће, уредбом Владе, бити одложено плаћање рачуна током три месеца, поручено 
је из Немањине 11. 
Поред новчане помоћи од 4.000 динара, колико ће добити сваки од укупно 1,7 милиона 
пензионера у Србији, Влада Србије је донела одлуку да најстаријима помогне и у погледу 
плаћања месечних рачуна за време трајања ванредног стања уведеног због корона вируса у 
Србији.  
Пензионерима и домаћинствима у којима има пензионера, практично ће бити одложено 
плаћање трошкова за комуналије за фебруар, март и април. Трошкови, дакле, неће бити 
опроштени, већ пролонгирани.  
"И све то, наравно, без камате", најавила је премијерка Ана Брнабић. 
Говорећи о новим мерама Владе, премијерка је синоћ за РТС рекла и да у Влади траже решење 
како да пензије доставе пензионерима који своја примања подижу на шалтерима. 
"Тражимо решење јер је врло важно да наши најстарији остану код кућа и да се сачувају", 
поручила је Брнабић и додала да су ликвидност и стање државног буџета одлични.  
Просечна пензија у Србији данас износи нешто изнад 27.000 динара. Око 20 одсто пензионера 
има, међутим, пензију која износи између 10.000 и 15.000 динара. Највећи број пензионера 
истовремено само за основне комуналије, струју и воду, без грејања, даје око 4.000 динара 
месечно.  
"Када се поклопе такве околности и тренутна ситуација у којој је свима, а посебно 
пензионерима сваки динар важан, пролонгирање плаћања рачуна је више него добра мера", 
каже пензионер из Београда Милена Лакић.  
Осим новчане помоћи за пензионере, од 1.априла здравствени радници добиће повећање плата 
за 10 одсто. Повишице неће добити само лекари и медицинске сестре, већ сви запослени у 
здравству.  
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