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Сутра ванредна седница Социјално-економског савета - У припреми 
мере за помоћ привреди, радници неће бити оштећени, најављује 
Орбовић 
Аутор:Б. Петровић 
 
Ванредна седница Социјално-економског савета заказана је за сутра (уторак) у 10 сати, и на њој 
ће представници синдиката, послодаваца и државе разматрати мере за помоћ привреди у 
новонасталој ситуацији, рекао је за еКапију Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних 
синдиката Србије.  
Он је истакао да су неке од мера већ у припреми за случај да привреда стане због корона 
вируса, али да то још није случај.  
- Фабрике раде, привреда функционише и за сада није угрожена. Ако до тога дође, држава ће 
морати да помогне радницима, као што је помогла и лекарима и пензионерима. Запослени не 
могу да сносе последице ове ситуације – поручује Орбовић. 
Према његовим речима, радници који не буду могли да раде, мораће да имају пуна примања.  
На питање које су то мере које ће евентуално бити усаглашене у оквиру трипартитног договора, 
Орбовић каже да ће то најпре бити ослобађање привреде од обавеза, на првом месту пореске 
олакшице, а затим државне субвенције као друга линија помоћи.  
- Не искључујем ни субвенционисање зарада у приватном сектору, ако то буде неопходно – 
рекао је Орбовић за наш портал.  
 
 
 

 
 

 

Које су обавезе послодаваца у ванредном стању? 
Извор:Танјуг/Политика 

 
Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, којом се утврђује рад ван 
просторија и од куће, уводи забрану службених путовања, и дефинише обавезе о заштити 
здравља запослених коју је Влада Србије донела 15. марта, објављена је данас у Службеном 
гласнику, а преноси Танјуг. 
За време ванредног стања послодавац је дужан да омогући запосленима обавЉање послова ван 
просторија послодавца на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у 
складу са општим актом и уговором о раду, наводи се у Уредби.  
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Као облици оваквог рада наводе се рад на даљину и рад од куће. 
У Уредби се наводи и да ако општим актом и уговором о раду није предвиђен овакав начин 
рада, послодавац може решењем омогућити запосленом обавЉање послова ван просторија 
послодавца „уколико му то организациони услови дозвољавају”. 
Решење обавезно мора садржати трајање радног времена и начин вршења надзора над радом 
запосленог, а послодавац је дужан да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван 
просторија послодаваца. 
Послодавци чија је делатност таква да није могућ овај начин организовања, дужан је да своје 
пословање усклади са условима ванредног стања и то тако да, уколико је то могуће, не изискује 
додатна средства, организује рад у сменама како би што мањи број запослених и других 
ангажованих лица обављао истовремено рад у једној просторији. 
Обавеза оваквог послодавца је да омогући одржавање свих пословних састанака електронским, 
односно видео линком, видео позивом или на други такав начин. 
Уредба обавезује послодавца да одложи службена путовања у земЉи и иностранству у складу 
са одлуком надлежног органа о забрани односно привременом ограничењу уласка и кретања. 
Послодавци су Уредбом обавезани да у циљу осигурања заштите и здравЉа запослених, 
ангажованих и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на 
хигијенску сигурност објекта и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних 
болести. 
За запослене и ангажоване који су у непосредном контакту са странкама или деле радни 
простор са више лица потребно је обезбедити довоЉне количине заштитне опреме, наводи се у 
Уредби. 
 

 

 

 

Раст БДП-а од четири одсто ове године недокучив 
Пише: М. Обрадовић 

 
Последњих дана државни органи, Влада Србије и Народна банка Србије донели су пакет мера 
који би требало да помогне привреди да ублажи негативне економске ефекте ширења корона 
вируса. 
Прво је реаговала Народна банка Србије спуштањем референтне каматне стопе за 
неуобичајено високих 0,5 процентних поена на 1,75 одсто истовремено сужавајући коридор 
каматних стопа смањењем каматне стопе на депозитне олакшице на 0,75 одсто и смањењем 
каматне стопе на кредитне олакшице на 2,75 одсто.  
Осим тога, председник Србије Александар Вучић објавио је да ће пензионерима бити 
једнократно уплаћено по 4.000 динара, док ће здравствени радници добити повишицу од 10 
одсто. 
У петак и суботу Вучић је најавио да ће уколико држави нестане новца посегнути за средствима 
Фонда за развој, а навео је и да ће од комерцијалних банака које послују на домаћем тржишту 
тражити мораторијум на отплату кредита у року од 90 дана, међутим, званичне мере још нису 
донете.  
Влада је формирала и Кризни штаб за отклањање насталих и спречавање могућих штетних 
последица заразне болести ЦОВИД-19 по привреду. 
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Велики број држава донео је већ програме помоћи својим економијама, углавном у виду 
пореских олакшица, мораторијума на отплату кредита, па чак и директним давањима 
компанијама, где свакако предњачи Немачка која је обећала кредите преко државне развојне 
банке КфW у практично неограниченом износу, а за почетак је обезбеђено 550 милијарди евра. 
С друге стране изгледа да су мере помоћи код нас, пре свега оне које се односе на пензије и 
плате, биле у доброј мери и под утицајем избора. 
Економиста Саша Ђоговић из Института за истраживање тржишта истиче да су и линеарно 
повећања плата здравственим радницима и помоћ пензионерима популистичког карактера. 
„Неки би рекли зашто мешати политику у мере за помоћ грађанима, али сам председник је то 
урадио. Обе мере су неселективне. Сви пензионери су добили по 4.000 динара, и они са 
пензијом од 80.000 и они који примају 20.000 динара. Друго, какве штете су пензионери 
претрпели од корона вируса да би добили ту помоћ. Такође, није спорно да су здравствени 
радници који се боре са вирусом, епидемиолошке службе, заслужили да добију бонусе, али 
зашто су сви здравствени радници добили повишице. Поставља се питање и ако је већ било 
новца за то повећање, зашто то није урађено од почетка године. Чини се да су мере мање 
окренуте санирању штете, а више популизму. Од тог новца боље да су набавили неопходну 
опрему за здравствене установе и награде они који учествују у борби против вируса“, оцењује 
Ђоговић. 
Он напомиње да уколико се желело помоћи привреди требало је Влада да помогне евентуално 
субвенционисањем кредита за ликвидност или пореским олакшицама. 
„На пример, требало је погођене секторе ослободити аконтационе уплате пореза на добит, 
пошто очигледно неће бити добити ове године. Добро је што Привредна комора Србије ради на 
пружању информација и подршке фирмама у вези набавки сировина и робе“, напомиње он 
додајући и да је рецимо председник САД имао иницијативу да се до краја године плате 
запослених ослободе пореза што би и код нас била велика помоћ привреди. 
Једна од мера које је најавила премијерка Ана Брнабић је и додатних 200 милиона евра (24 
милијарде динара) за капиталне инфраструктурне пројекте. Ђоговић истиче да та мера може 
да помогне привреди, али је потребно да се одустане од непродуктивних инвестиција какви су 
стадиони или набавка војне опреме. 
„Изградња локалне комуналне инфраструктуре, путева до туристичких центара, пре свега 
бања. То су неки од пројеката које треба урадити са локалним самоуправама. Али није довољно 
само дати паре, већ и помоћи око израде пројеката“, каже он додајући да ће се тек у подацима 
за март и април видети прави ефекат вируса на економију. 
„Раст БДП-а од четири одсто у овој години чини се недокучив и то не незнатно. Колико ће он 
износити немогуће је рећи и зависи од много фактора. Очекујем и да ће у другој половини 
године бити ребаланс буџета, пошто ће приходи вероватно бити нижи од планираних, а већ 
сада имамо непредвиђене расходе за повећање плата медицинским радницима и ову 
једнократну помоћ пензионерима. 
Смањење каматне стопе Народне банке привреда је поздравила, а Ђорђе Ђукић, професор на 
Економском факултету у Београду истиче да је то очекиван потез, а да камата могла смањити и 
раније, чим је то урадио амерички ФЕД. 
„Амерички ФЕД је постао светска централна банка јер одређује светска економска кретања. 
Убрзо су каматне стопе спустиле и централне банке Енглеске и Канаде, али не и Европска 
централна банка. Они пребацују лоптицу на терен фисклане политике тражећи већу потрожњу 
држава, пре свега Немачке. Италија и Француска су скоро већ у техничкој рецесији, Немачка је 
на ивици. Прогноза раста за еврозону је смањена на 0,8 одсто, али ја мислим да је и то превише 
оптимистично“, објашњава Ђукић. Он напомиње да су на највећем удару мала и средња 
предузећа зато што су им с једне стране прекинути ланци снабдевања репроматеријалом, а с 
друге ланац испорука. 
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„ФЕД је смањио каматну стопу да би спречио негативни талас изазван страхом и да би ублажио 
поремећаје на финансијским тржиштима. Главни циљ је обезбеђивање ликвидности и то пре 
свега малим и средњим предузећима који се налазе у маказама. Србија не треба да измишља 
никакве посебне мере већ да ради оно што раде велике централне банке. Трамп је најавио да ће 
за МСП сектор у подручјима угроженим корона вирусом бити релаксирана отплата кредита, 
као и да ће плаћање пореских обавеза бити пролонгирано“, напомиње Ђукић. 
С друге стране привредни раст Србије у великој мери зависи од компанија које производе 
делове за немачку индустрију. Ђукић истиче да би креаторе европске политике требало да 
брине што расте вероватноћа да раст еврозоне оде ка нули, а то је последица неспремности 
највеће европске економије да више троши. 
Љајић: Нема несташица 
Потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине Расим Љајић изјавио је јуче да су 
припадници министарства обишли дистрибутивне центре и потврдили да има робе у залихама 
и да грађани не треба да се плаше због нестанка основних намирница. 
Љајић је гостујући на РТС-у, рекао да је отворен нови телефонски број за грађане 011/2699-610 
који је у функцији сваког дана од 7.30 до 22 часа, а путем којег ће моћи да се пријаве 
евентуалне примедбе на рачун трговаца који покушавају да злоупотребе ситуацију са корона 
вирусом за економску добит. 
Љајић је, када је реч о снабдевању намирницама у случају ванредног стања, рекао да не постоји 
никакав, чак ни теоретски разлог да дође до смањења, нити у велепродајама, нити у малим 
радњама. 
 
 

Атанацковић: Привреда не може да стане, о организацији сутра на 
Социјално-економском савету 
Пише: Бета 

 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да живот у 
привреди не може да стане а да ће о начину организовања пословања привредници 
разговаратиу сутра на Социјално-економском савету. 
„Много је различитих проблема и предлога како да уредемо односе са запосленима, једино је 
јасно да сви они који могу да организују рад од куће то треба да ураде“, рекао је Атанацковић. 
Додао је да је у његовој фирми „Центар Бобан“ организовао посао тако да они који могу да раде 
од куће у фирму долазе два-три пута недељно, а раднику који је једино долазио аутобусом на 
посао уступљен је аутомобил фирме како не би долазио у контакт са људима у аутобусима. 
„Бијемо битку да за фирму набавимо маске и имамо обећање једне апотеке за 50 комада, а 
имамо око 60 радника и требало би нам бар три маске дневно“, рекао је Атанацковић. 
Истакао је да се за оне фирме које су у најнеповољнијој ситуацији и тешко могу да организују 
посао мора наћи „неко решење“. 
„Све зависи колико ће због заразе трајати ванредно стање, али је већ сада јасно да су трошкови, 
како појединачно, а тако и на нивоу друштва већ сада огромни и да нема ништа од раста бруто 
домаћег производа од четири одсто, биће добро ако се не склизне у мнинус“, рекао је 
Атанацковић. 
Додао је да чак ни оне фирме које буду у могућности да безбедно организују посао неће имати 
приходе које су планирали, међу њима су превасходно пекаре. 
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Амазон запошљава још 100.000 људи због повећане онлајн продаје 
Аутор:Бета/АП  

 

Компанија Амазон је саопштила да је је потребно још 100.000 запослених у САД да би 
задовољила повећане онлајн наруџбине због ширења корона вируса и и задржала људе у 
њиховим домовима. 
Компанија је саопштила да ће привремено запосленима у складиштима, центрима за испоруку 
и велепродајним центрима повећати плату за два долара до краја априла, као и да ће 
привремено запослени у Великој Британији и другим европским земљама добити исто 
повећање. 
"Видљив је значајан раст тражње, што захтева повећање броја запослених незабележен за ово 
доба године", изјавио је Дејв Кларк, задужен за прекоморска складишта и мрежу за испоруке. 
Амазон је саопштио да је током викенда раст поруџбина појачао притисак на испоруке и 
запретио да ће продужити испоруку на дуже од уобичајених два дана. 
Нарочито је била велика потражња за средствима за чишћење кућа и станова тако да је морао 
да повећам и обим њихове набавке. 
Та компанија са седиштем у Сијетлу је саопштила да тражи сталне и привремене раднике за 
послове возача доставних возила, складиштара и пакера. 
 
 

РЗС: Просечни расходи домаћинстава у Србији већи за 212 динара од 
прихода 
Аутор:Бета  

 

Просечни месечни приходи у новцу и натури домаћинства у Србији у четвртом кварталу 
прошле године износили су 68.446 динара, а издаци за личну потрошњу 68.658 динара, што 
значи да су премашивали приходе за 212 динара, саопштио је Републички завод за статистику. 
У односу на четврти квартал 2018. године просечни месечни приходи домаћинства били су 
већи су за четири одсто, колико и издаци. 
Поредећи трећи квартал 2019. године, просечни месечни приходи домаћинства били су већи за 
2,3 одсто, као и издаци. 
Највећи удео у приходима имала су примања из радног односа (49,2 одсто), пензије (32,2 
одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова (4,9 одсто), натурална потрошња (3,1 
одсто), примања ван радног односа (2,9 одсто) и примања од социјалног осигурања (2,7 одсто). 
У издацима највећи удео имали су трошкови за храну и безалкохолна пића (34,3 одсто), за 
становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива (17 одсто), за транспорт (9,1 одсто), за 
рекреацију и културу (5,4 одсто), за комуникацију (5,3 одсто), за одећу и обућу (5,1 одсто), за 
алкохолна пића и дуван (девет одсто) и за здравље (4,3 одсто). 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist37/Beta-AP-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Мрежа за пословну подршку: Запосленима нема ко да чува децу 
Аутор:Бета  

 

Координатор Мреже за пословну подршку Драгољуб Рајић рекао је да је јутрос велики број 
радника у фирмама тражио да буде пуштен кући јер нема ко да им чува децу пошто су 
обданишта затворена због пандемије коронавируса. 
Рајић је за Бету рекао да је то нови проблем који привреди у Србији ствара главобољу јер њена 
структура не дозвољава да један родитељ остане код куће и чува децу као у Македонији. 
"Још нема најаве о отпуштањима већег броја радника због недостатка посла, а један од разлога 
је што су страни, а и домаћи инвеститори обучавали фабричке раднике за одређене послове и 
због дефицита стручне радне снаге неће бити олаког отпуштања", рекао је Рајић. 
Додао је да ако криза потраје проблем ће осетити и мултинационалне компаније, пре свега 
угоститељске, али и фабрике аутомобила, па се већ сада праве краткорочни и дугорочни 
планови о паду прихода и неопходном броју заполених, као и слању запослених на принудне 
одморе. 
Компаније чија роба у овом тренутку није неопходна, према речима Рајића, имају проблем са 
великим залихама робе, а тиме и падом прихода. 
"За фирме у Србији је опасно и када промет падне за пет шест одсто јер немају резерве, а 
оптерећене су кредитиам", рекао је Рајић. 
Указао је да осим проблема у пословању привредници у овом тренутку морају да трагају и за 
заштитном опремом јер ју је тешко набавити због несташице. 
Атанацковић: Нема довољно маски за раднике 

Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да живот у 
привреди не може да стане, а да ће о начину организовања пословања привредници 
разговаратиу у уторак на Социјално-економском савету.   
"Много је различитих проблема и предлога како да уредемо односе са запосленима, једино је 
јасно да сви они који могу да организују рад од куће то треба да ураде", рекао је Атанацковић. 
Додао је да је у његовој фирми "Центар Бобан" организовао посао тако да они који могу да раде 
од куће у фирму долазе два-три пута недељно, а раднику који је једино долазио аутобусом на 
посао уступљен је аутомобил фирме како не би долазио у контакт са људима у аутобусима. 
"Бијемо битку да за фирму набавимо маске и имамо обећање једне апотеке за 50 комада, а 
имамо око 60 радника и требало би нам бар три маске дневно", рекао је Атанацковић. 
Истакао је да се за оне фирме које су у најнеповољнијој ситуацији и тешко могу да организују 
посао мора наћи "неко решење".   
 

 

 
 

Како да се лакше навикнете на "КУЋНУ КАНЦЕЛАРИЈУ" 
Аутор:М.А. 
 
У данима и недељама пред нама прелазак у "кућну канцеларију" постаће уобичајен. Неки 
запослени ће први пут радити од куће, што значи да треба остати на задатку у новом окружењу 
које може утицати на продуктивност рада. 
Ипак, постоје начини да се постигну добри пословни резултати, од уређивања одговарајућег 
радног простора до начина на који разговарате са својим тимом, извештава РТС. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://sport.blic.rs/autori/ma
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/3889769/rad-od-kuce-koronavirus-saveti-produktivnost.html
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Добра комуникација са шефом 
Корона вирус или не, кључна ствар за рад од куће је јасна комуникација са шефом и тачно 
познавање шта се очекује од вас. Комуникацију треба оџавати из дана у дан, а најбоље је 
телефонски разговарати са шефом пред почетак и крај радног времена. 
Понашајте се као да сте на послу 
На пример, само зато што се може радити у пиџами, не значи да заправо то треба и да урадите. 
Треба створити радно окружење и понашати се као да се налазите на свом стандардном радном 
месту. 
У прошлогодишњој анкети "Флек џобса" у којој је учествовало 7.000 радника, 65 одсто 
испитаника рекло је да је продуктивније радити од куће, наводећи бенефиције као што су мање 
прекидања од стране колега и смањен стрес од посла. Највише навођена жалба била је 
немогућност да престанете да радите по завршетку радног времена. 
Избегавајте да се осећате усамљено 
Са корона вирусом није јасно колико дуго ће људи бити код куће, што представља додатне 
проблеме. Дуга изолација такође може потенцијално утицати на морал, а самим тим и на 
продуктивност. 
Најважније је одржати добро расположење и наставити дружење са људима, само у измењеној 
форми – телефоном или онлајн док не прође опасност. 
 
 

СТАЈЕ ФИЈАТ У КРАГУЈЕВЦУ Италијанска компанија привремено 
обуставила производњу у осам погона 
Извор:Танјуг 
  
Компанија Фијат-Крајслер Аутомобили (ФЦА) обуставља производњу на две недеље у већини 
својих европских фабрика, како би заштитила раднике од пандемије корона вируса и 
прилагодила пословање паду тражње, најавио је данас италијанско-амерички произвођач 
возила. 
ФЦА, који према проценама аналитичара производи око 25 одсто својих возила у Европи, 
навео је у саопштењу да ће обустава рада, која ће трајати до 27. марта, омогућити компанији да 
"ефикасно одговори на поремећај тражње на тржишту обезбеђујући јој да оптимизује понуду", 
извештава Ројтерс. 
У саопштењу се додаје да ће привремено бити обустављена производња у погонима ФЦА у 
Италији, и то у Мелфију, Помиљану, Касину, Мирафјореу, Груљаскоу и Модени, као и у 
Крагујевцу у Србији и мести Тихи у Пољској. Италијански синдикат радника ФИОМ оценио је 
одлуку Фијат-Крајслера као "неопходну". 
Одлука Фијата је уследила након сличних потеза других италијанских произвођача аутомобила 
и ауто-делова, јер је епидемија корона вируса задала нови ударац европској аутомобилској 
индустрији, која се већ одраније бори са слабом глобалном тражњом и строгим новим 
прописима о загађењу ваздуха. 
Прошле недеље, производјач луксузних аутомобила Ферари је објавио да затвара своје две 
фабрике до 27. марта, јер трпи акутни недостатак ауто-делова. Производјач премијум кочница 
Брембо, медју чијим клијентима је и Масерати, саопштио је да ће ове недеље привремено 
затворити своја четири погона у Италији. 
 
 
 
 
 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
https://www.blic.rs/korona-virus-srbija
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"ТРЖНЕ ЦЕНТРЕ НЕ МОЖЕМО ДА ЗАТВОРИМО" Брнабић: "Они који 
морају да раде, да уведу смене и поведу рачуна о хигијени" 
Аутор:М.А. 
 
"Тржне центре не можемо да затворимо, јер би то био огроман трошак за државу, а држава 
мора да настави да улаже", рекла је данас премијерка Ана Брнабић на конференцији за 
новинаре. 
Говорећи о раду од куће, премијерка је оценила да су се велике фирме углавном организовале и 
да раде по сменама, а како би што мање запослених било у физичкој близини. 
"Приведницима смо послали две препоруке. Прва је да се ради ради по сменама како би било 
што мање људи на једном месту и друга да се побољша хигијена. Када кажем хигијена не 
мислим, међутим, само на обезбеђивање маски и рукавица, већ на комплетну хигијену на 
радном месту", оценила је Брнабић. 
Премијерка је рекла и да ће бити забрањен извоз свих лекова из Србије. 
"Тридесет дана ћемо посматрати шта нам је потребно и које су то количине, па ћемо даље 
реаговати", рекла је Брнабић у делу у коме се осврнула на привреду и последице од корона 
вируса.  
 
 

ШВЕДСКА ПОДРЖАВА ПРИВРЕДУ СА 30 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА 
Држава плаћа боловања и отпремнине 
Извор:Танјуг 
 
Шведска влада представила је данас пакет мера вредан више од 300 милијарди шведских 
круна (30,94 милијарде долара) за подршку економији у светлу пандемије корона вируса. 
Пакетом мера се, између осталог, предвиђа да ће централна влада преузети у целини трошкове 
компанија за боловања током априла и маја, као и велики део расхода за отпремнине због 
привременог отпуштања запослених због кризе, извештава Ројтерс. 
Шведска авио-компанија САС, која је делимично у државном власништву, саопштила је у 
недељу да ће привремено отпустити до 90 одсто свог особља. 
Највећи издатак за државну касу произаћи ће од одлуке да се компанијама омогући да одложе 
плаћање пореза и ПДВ-а до годину дана, и то ретроактивно од почетка 2020., а за коју је 
министарка финансија Магдалена Андерсон сама рекла да би у кратком року могла да кошта 
државу и до 300 милијарди круна. 
"Ово је потпуно јединствена ситуација за шведску економију. Ова одлука значи да желимо да 
што је могуће више компанија преброди ову кризу како бисмо заштитили и фирме и радна 
места у Шведској", рекла је Андерсон на конференцији за новинаре. 
Она је додала да је Шведска економски снажна и у позицији да сноси финансијске трошкове 
епидемије, да има чврсте државне финансије и најнижи ниво јавног дуга од краја 1970-их. 
Шведска је већ раније најавила да ће локалним властима убризгати додатна финансијска 
средства како би им помогла у борби против епидемије корона вируса, док је централна банка 
обезбедила до 500 милијарди шведских круна за зајмове компанијама преко банкарског 
система. 
 

 

http://sport.blic.rs/autori/ma
https://www.blic.rs/autori/tanjug

