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Плата ће и од куће морати да се заради  
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Држава не може да наметне послодавцу обавезу исплата одређених износа зараде уколико тај 

износ запослени није зарадио 

У договору са својим послодавцем, због проглашења ванредног стања и ширења вируса корона 
у Србији, многи запослени грађани будуће дане и недеље проводиће код куће, одакле ће 
морати да испуњавају своје свакодневне радне обавезе. Препорука државе је да они људи који 
то себи ипак не буду могли да приуште у наредном периоду треба да раде у сменама, у мањим 
групама, а да сви старији од 65 година ипак уопште не долазе на посао, већ да раде од куће. 
Иста правила треба да важе и за хроничне болеснике и оне који имају децу млађу од 12 година. 
То је, како је јуче обзнанила премијерка Ана Брнабић, јасна инструкција свима у државној 
управи и локалној самоуправи, а на тај начин држава ће заправо дати пример и послодавцима 
у приватном сектору. Уколико буде било потребно, додала је председница владе, они који раде 
од куће биће позвани да дођу на посао. 
Ипак, већини радника који зарађују за живот код приватног послодавца већ сада се намеће 
можда сасвим логично питање – како ће им такав рад бити плаћен. Има и оних који су уверени 
да треба да зараде пун лични доходак, јер ће радити од куће једнако ефикасно, као и да су на 
послу. Да ли ће они који буду морали да буду у двонедељној изолацији моћи да очекују 100 
одсто од плате у случају да се заразе и буду принуђени да остану у карантину, још једно је 
питање које мучи радну снагу наше земље. 
Небојша Атанацковић, почасни председник Уније послодаваца Србије, подсећа да није 
изводљиво да целокупна радна снага свој рад прилагоди кућним условима, јер је на такав 
начин, како каже, немогуће одржати праву привредну активност земље. 
– Већина запослених то себи неће моћи да приушти, због природе самог посла који обавља, а за 
мањину је у овој ситуацији то ипак сасвим добро решење јер ће на такав начин запослени моћи 
да зараде своју плату и уједно испуне радну обавезу. Ипак, говоримо о малом проценту 
„срећника” који могу да обављају посао од куће и који могу да очекују пуну зараду, у договору 
са послодавцем, наравно – објашњава Атанацковић. Он додаје да држава ипак може да каже да 
просек плата који је био у претходном месецу треба да буде исплаћен у пуном износу и сада, у 
новим околностима, и то без обзира на то да ли је неко радио од куће или не. 
– Тај износ држава би онда морала да обезбеди сама, јер не може да нареди послодавцу да ради 
у ванредном стању, нити како ће он да организује рад запосленима тада, да ли ће то бити од 
куће или у погону фабрике, неком предузећу... Дакле, држава не може да обавеже послодавца 
на то. Не може да му наметне обавезу исплата одређених износа зараде уколико тај износ 
запослени нису зарадили, а да у томе не учествује и Министарство финансија. Не треба 
заборавити да више није време самоуправљања где су запослени сувласници неке организације 
или фирме у којој раде. Запослени су данас они који наплаћују свој рад, а ако нема рада, онда 
нема ни плата, чак ни у ванредном стању – објашњава Атанацковић. 
Такав сценарио би, додаје он, можда био изводљив месец или два највише, а после тога, са 
слабљењем привредне активности, вероватно би се стигло дотле да послодавац нема одакле да 
исплати зараде својим радницима. 
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– Зато је неопходно да се сагледају укупне могућности послодаваца, а држава једноставно мора 
из својих резерви да извуче средства за све то. Добар пример је Аустрија, која је припремила 
четири милијарде евра за интервенције око свих штета које ће настати у привреди због 
пандемије вируса корона и мера које су на снази због тога – додаје Атанцковић, уз подсећање 
да они који раде на исти начин на који су радили и досад немају разлога за брину око исплате 
својих личних доходака. 
Како би се дефинисала примена Закона о раду у новим околностима, данас ће бити одржана 
ванредна седница Социјалноекономског савета (СЕС), где би требало да се разматрају бројна 
спорна питања, око боловања, кућне изолације, одсуства са посла због чувања деце... 
Зоран Стојиљковић, председник УГС „Независност”, синдиката који је затражио хитну седницу 
СЕС-а, истиче да, када дође до пандемије, онда то већ није само проблем националних 
законодавстава већ поједина решења треба да буду униформисана. 
– За то сам да свако ко не мора да ради неки период и не треба да ради, да све што може да буде 
обављено од куће, тако и треба да буде урађено. Али, ипак, засад нема никакве логике да се 
спушта лични доходак јер се због пандемије ради од куће. Ионако се тврди да је буџет у 
солидном стању, па не видим проблем око тога. Наравно, остаје велики проблем уколико 
оваква ситуација буде потрајала – објашњава Стојиљковић, истичући да би зато таква питања 
требало што пре усагласити и са становишта личних доходака, да не би било да радници морају 
због новонастале ситуације да троше годишњи одмор и слободне дане.... 
– То су спорна питања о којима треба да се договарамо на СЕС-у, а нешто ћемо и успут 
решавати. Примера ради, када неки послодавци буду дезинфиковали радне просторије моћи ће 
полагано да почну да враћају своје људе на радна места... – уверен је председник УГС 
„Независност”. 
 
 

Синдикат „Независност” предлаже мировање радног статуса у 
ванредном стању 
Извор:Бета 
 
Председник синдиката УГС „Независност” Зоран Стојиљковић рекао је данас да треба увести 
мораторијум на радни статус радника бар на 90 дана док траје ванредно стање услед епидемије 
коронавируса. 
„Када се прогласи ванредно стање најважније је мислити на сигурност људи, у овом случају у 
здравству, царини и јавним предузећима јер су они најизложенији епидемији”, рекао је 
Стојиљковић на конференцији за новинаре у Влади Србије после ванредне седнице Социјално-
економског савета (СЕС), пренела је Бета. 
Друго најважније питање је, према његовим речима, општа сигурност грађана и израда 
пројекција о последицама на економију и формирање компензационих фондова за помоћ оним 
гранама привреде које су већ угрожене. 
Истакао је да друштво треба да покаже да је солидарно и да послодавци не дају отказе 
радницима због недостатка посла већ после десет дана од почетка епидемије. 
„Предлажем да се донесе мораторијум на три месеца на радни статус запослених. Ако криза 
потраје дуже тада треба разговарати о статусу запослених и шта је одрживо решење”, рекао је 
Стојиљковић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да постоји реална 
опасност да ће радници сносити санкције епидемије коронавируса. 
„Рад од куће је узео велику размеру и ти људи треба да буду плаћени, а уговоре оних који раде 
на одређено време треба продужити да не би јурили нови посао у ванредном стању”, рекао је 
Орбовић. 
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Додао је да држава мора помоћи привреди да се врати у првобитно стање. 
 

 
 

Слога: Уместо апела потребне ефикасне мере 
Пише: Бета 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“ саопштили су да апел државе према послодавцима да буду 
солидарни са радницима – улива несигурност, јер се тиме показује недостатак ауторитета и 
контроле над привредом и тренутном ситуацијом. 
Из Слоге истичу да после седнице Социјално – економског савета имају разлога за забринутост 
јер нису чули оно шта се од њих очекивало, а то је да ће држава за време ванредног стања због 
корона вируса мање апеловати, већ да ће бити одлучнија и конкретнија у заштити права 
запослених, њиховог статуса и примања током трајања ванредног стања. 
Потребне су јаке и ефикасне мере за здравствену заштиту свих радника који ће остати у 
процесу рада, али и за све који ће због епидемије остати без посла и примања, саопштила је 
Слога и додала да сви у Србији морају имати примања како би физички преживели ову 
планетарну епидемиолошку околност. 
„Очекујемо да Народна банка Србије у наредном периоду издејствује мораторијум на отплату 
свих банкарских кредита до окончања ванредног стања, било привредних или физичких лица, 
као и одлагање плаћања дугова или текућих дажбина за све“, наведено је у саопштењу Слоге. 
 
 

Стојиљковић: Увести мораторијум на радни статус 
Пише: Бета 

 
Председник синдиката УГС „Независност“ Зоран Стојиљковић рекао је данас да треба увести 
мораторијум на радни статус радника бар на 90 дана док траје ванредно стање услед епидемије 
вирус акорона. 
„Када се прогласи ванредно стање најважније је мислити на сигурност људи, у овом случају у 
здравству, царини и јавним предузећима јер су они најизложенији епидемији“, рекао је 
Стојиљковић на конференцији за новинаре у Влади Србије после ванредне седнице Социјално-
економског савета (СЕС). 
Друго најважније питање је, према његовим речима, општа сигурност градјана и израда 
пројекција о последицама на економију и формирање компензационих фондова за помоћ оним 
гранама привреде које су већ угрожене. 
Истакао је да друштво треба да покаже да је солидарно и да послодавци не дају отказе 
радницима због недостатка посла већ после десет дана од почетка епидемије. 
„Предлажем да се донесе мораторијум на три месеца на радни стаус запослених. Ако криза 
потраје дуже тада треба разговарати о статусу запослених и шта је одрживо решење“, рекао је 
Стојиљковић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао је да постоји 
реална опасност да ће радници сносити санкције епидемије вируса корона. 
„Рад од куће је узео велику размеру и ти људи треба да буду плаћени, а уговоре оних који раде 
на одређено време треба продужити да не би јурили нови посао у ванредном стању“, рекао је 
Орбовић. 
Додао је да држава мора помоћи привреди да се врати у првобитно стање. 
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Министарка грађевинарства Србије: Нема застоја на градилиштима 
Пише: Бета 

 
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије, Зорана Михајловић 
изјавила је данас да на седам највећих инфраструктурних градилишта ради 2.700 радника и да 
нема застоја. 
Кинеске компаније раде на обилазници око Београда, а америчке Бехтел и Енка на изградњи 
„Моравског коридора“. 
Поводом пандемије корона вируса и ванредног стања у Србији Михајловић је на ТВ Прва 
препоручила компанијама које то могу да својим запосленим омогуће рад од куће.  
Министарка је истакла да међународни друмски транспорт у Србији функционише, мада 
отежано. 
„Ми смо ослободили међународни транспорт мера забране, уз временско ограничење од 12 
сати за друмски транзит кроз Србију, и то смо договорили са нашим колегама из региона како 
би сви добили потребну робу“, рекла је она. 
Поновила је да страним држављанима није дозвољен улаз у Србију, док држављани Србије који 
долазе из земаља у којима постоји жариште корона вируса иду у карантин од 28 дана. Та мера 
се примењује на свим граничним прелазима, те и на аеродромима у Београду и Нишу. 
„У карантин од 28 дана иду сви наши држављани који долазе из Швајцарске, Италије, Ирана, 
Румуније, Шпаније, Немачке, Француске, Аустрије, Словеније и Грчке. Наши држављани који 
долазе из других земаља биће у самоизолацији 14 дана“, рекла је министарка. 
 

 

 
 

Атанацковић: Смањивањем обавеза, привредници ће моћи да исплате 
чисте зараде 
Аутор:Н1 Београд  

 

"Нисмо ни очекивали у Унији послодаваца да ће доћи до предлога на Социјално-економском 
савету, али смањивањем обавеза које преивредник има, биће у ситуацији да вишак, ако би био 
ослобођен плаћања пореза и доприноса, може да исплати као чисту плату", рекао је Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца. 
Атанацковић је рекао да на Социјално-економском није било закључака и да су представници 
министарстава пренели мере за које су већ чули из медија.     
"Било је корстно чути Лончара који нам је појаснио и показао да би ситуација могла да буде 
озбиљна, очекивали смо конкретња решења од Малог, није се изјаснио, рекао је да прати 
ситуацију и да ће помоћи привреди. Синдикати су забринути за запослене, траже мораторијум, 
ми смо изашли са захтевом да се не дозволи да влада има различите односе према различитим 
субјектима у привреди", каже Атанацковић и појашњава да поједине фирме имају повлашћен 
положај и захтева да ако Влада да решења за помоћ, да се та помоћ не разликује по 
компанијама, већ да однос Владе према привреди буде подједнак.  

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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"Чули смо да ће доћи до помоћи, Мали је одбио да се привреда ослободи неких обавеза, 
изостанак пдв-а или пореза на добит, ми смо хтели да сазнамо шта ће бити и ко ће да плаћа 
запослене који остају код куће, како регулисати када је фирма престала с радом јер нема 
сировине или нема коме да пласира робу, остало је без одговора", каже Атанацковић. 
Он поручује да је ситуација неповољна за све, али да ће они који су најслабији - најтеже да 
поднесу.   
"Ми инсистирамо у Унији, апелује се на послодавце да воде рачуна да не раскидају радне 
односе, послодавац има интерес да запослене остави у оном саставу који је формирао, он им 
мора дати могућност да бар део зараде задрже, зависиће о каквој се компанији ради, да ли ће 
остати у приходу, или ће бити без прихода", поручује. 
Навео је примере неких земаља, где су државе из буџета или резерви издвојиле средства, да се 
и код нас тако прерасподели буџет и да се одустане од неких инвестиција. 
"Послодавац мора да брине да лИ ће запосели да се разболе, да ли ће стати производња, да ли 
ће фирма успети да преживи овај период, уколико је увоз нула, а трошкови остају, тешко је 
натовартити то на власника фирме".   
На питање на шта се највише жале привредници, Атанацковић каже да је то пад промета. 
"Постоје сукоби интереса, с једне стране буџети не могу да остану без прихода, а прављње 
буџета изискује већу привредну актиност. Постоје примедбе на гужве у саобраћају, људи се 
морају довести до радних места, а у превозу постоји већа шанса ширења зарае, то је сукоб 
интереса. Они који производе, софтвераши рецимо, могу да седе код куће, они који произвоиде 
и то раде на машинама које не може неко да однсесе кући, њима требају људи који морају да се 
крећу", наводи Атанацковић.  
 
 

Стојиљковић: Увести мораторијум на радни статус бар на 90 дана 
Аутор:Бета  

 

Председник синдиката УГС "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да треба увести 
мораторијум на радни статус радника бар на 90 дана док траје ванредно стање услед епидемије 
коронавируса. 
"Када се прогласи ванредно стање најважније је мислити на сигурност људи, у овом случају у 
здравству, царини и јавним предузећима јер су они најизложенији епидемији", рекао је 
Стојиљковић на конференцији за новинаре у Влади Србије после ванредне седнице Социјално-
економског савета (СЕС). 
Друго најважније питање је, према његовим речима, општа сигурност грађана и израда 
пројекција о последицама на економију и формирање компензационих фондова за помоћ оним 
гранама привреде које су већ угрожене.  
Истакао је да друштво треба да покаже да је солидарно и да послодавци не дају отказе 
радницима због недостатка посла већ после десет дана од почетка епидемије.  
"Предлажем да се донесе мораторијум на три месеца на радни стаус запослених. Ако криза 
потраје дуже тада треба разговарати о статусу запослених и шта је одрживо решење", рекао је 
Стојиљковић.  
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао је да постоји 
реална опасност да ће радници сносити санкције епидемије коронавируса.  
"Рад од куће је узео велику размеру и ти људи треба да буду плаћени, а уговоре оних који раде 
на одређено време треба продужити да не би јурили нови посао у ванредном стању", рекао је 
Орбовић.  
Додао је да држава мора помоћи привреди да се врати у првобитно стање. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да од Владе Србије очекује да 
се посвети пажња и фирмама чије пословање зависи од увоза и извоза јер је отежано 
допремање сировина и извоз робе.  
Он је на конференцији за новинаре у Влади Србије после ванредне седнице Социјално-
економског савета рекао да пре него што се надје решење за извоз ии увоз треба "проверити 
шта се дешава у околним земљама да фирме не би запале у додатне проблеме".  
"Треба да производимо све што је неопходно и превентивно делујемо да се не би направио 
велики лагер робе која у овом тренутку није најнеопходнија", рекао је Ненезић.  
Истакао је да је први задатак одговорних послодаваца да не отпуштају раднике. 
 
 

Чадеж: Битка за старе, али и за радна места њихове деце и унука 
Аутор:Н1 Београд  

 

Ово је криза која се не решава новцем, већ дисциплинованим понашањем како бисмо успели 
да одржимо ограничење заразе коронавирусом на умереном нивоу, да се не уништи 
здравствени систем, који онда има последице по све друго, оценио је председник привредне 
коморе Србије Марко Чадеж. Он је додао да је најважније да се обезбеди снабдевање и истакао 
да је Србија фискално стабилна земља што олакшава ову ситуацију. 
"Најважније је да се обезбеди снабдевање, да робе има довољно, да возачи пролазе на време, да 
нема застоја који су изазвани нашом грешком, а не објективним околностима. Ипак не 
функционише све у овој глобалној пометњи исто као пре месец дана, али добро је да држимо 
сигурност снабдевања, и у производњи, извозу и увозу", рекао је Чадеж у Новом дану. 
Он је објаснио да када се доносе нове мере тешко је да оне одмах почну да се примењују у 
потпуности. "Ни у Швајцарској не може одмах да заживи и то је тако. Потребно је да се оне 
искомуницирају - од владе, до компанија и до возача, то су изазови са којима се суочавате", 
каже. 
Влада Србије је целе ноћи радила на нормализацији камионског саобраћаја, а већ сада има 
резултата. "Борба је била велика, сада је све у реду са возачима, како се враћају, путују, 
безбедност да буде на првом месту". 
Он је указао да и туризам не треба заборавити, јер је у том сектору посебно тешка ситуација. 
"Ти људи више немају свој бизнис. Не размишља се само о томе шта ће бити дан после него и 
како изгурати период у којем немате посао", казао је. 
Ипак, како је рекао, Србија је фискално стабилна земља. 
"Да смо задуженији, да имамо проблем са финансијама, било би другачије, овако вам цео 
апарат стоји на располагању. Сад имате могућности које можете да спроведете јер имате ту 
врсту финасијске стабилности унутар државе. Највише треба је да водимо рачуна о малим и 
средњим предузећима, да се не направи дисбаланс, и банке морају да функционишу јер су 
капиларни систем целе привреде... Али лакше је држави која може то себи да приушти него 
некоме ко је у финансијском проблему", истакао је. 
Чадеж каже у да не може да се процени колики ће бити утицај епидемије на привреду. "Све 
финансијске институције излазе са подстицајним мерама, али ово је криза која се не решава 
новцем, неће проћи јер ће неко да упумпа кеш, већ ако се буде дисциплиновано понашало и ако 
успемо да одржимо ограничења заразе на умереном нивоу, да се не уништи здравствени систем 
- што онда има последице по све друго", истакао је. 
Добро у Србији је да имамо добре произвођаче, како наводи, неки већ производе маске у три 
смене, јављају се фирме које се баве текстилом да могу да раде маске. 
Чадеж подсећа да је проблем глобалан, а сваки проблем у глобалном ланцу снабдевања, како 
каже, и наш је пробелм, "зато је битно да тај ланац иде и за сада иде добро". 
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"Гледамо како други то раде, а и стране компаније које су присутне код нас, деле искуства са 
нама како излазе из проблема", објаснио је. 
Он је поновио апел државе да стари остану у кућама, јер, како је рекао, "то није битка само за 
њих, већ и за радна места њихове деце и унука". 
 

 

 
 

Вучић: Хране има, фабрике ће наставити да раде 
Аутор:С. Л.  
 
Председник Александар Вучић рекао је у синоћњем обраћању да је стање добро када је реч о 
храни. 
"Што се тиче прехрамбених производа, стање је добро. Хране имамо на претек, коју ћемо 
извести нашим комшијама у региону колико будемо могли. Посебно мислим на Републику 
Српску и Босну и Херцеговину, Северну Македонију и видећемо са Црном Гором", рекао је 
Вучић. 
Брашна, истакао је председник, имамо за две године. 
"У овом тренутку имамо милион тона пшенице, то нам је довољно за 10 месеци. Све што се 
хране тиче, имамо више него довољно." 
Председник Вучић рекао је и да ће запослени у јавном сектору бити заштићени.  
"Плате неће падати и у јавном сектору неће бити отказа. Наша економија је стабилна и имамо 
добро стање у буџету", рекао је Вучић. 
 
 

У јавном сектору без отказа и смањења плата 
Аутор:Сузана Лакић 
 
Председник Александар Вучић рекао је ће запослени у јавном сектору бити заштићени.  
"Плате неће падати и у јавном сектору неће бити отказа. Наша економија је стабилна и имамо 
добро стање у буџету", рекао је Вучић. 
Он је подсетио да је НБС данас, и за привреду и за грађане, донела значајне олакшавајуће мере, 
односно мораторијум на отлату кредита од 90 дана.  
Рекао је да централна банка има и додатне могуће мере које може искористити.  
Подсетио је и да ће пензионерима због ситуације са корона вирусом бити одложено плаћање 
рачуна за фебруар, март и април, а како је најавио, можда и за мај. 
У јавном сектору ради око 600.000 људи од укупно 2,2 милиона запослених у земљи.  
 
 

ЈЕФТИНИЈИ КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДУ Послодавци и држава се 
усагласили: "Мере исте за све - и за велике и за мале компаније, 
државне и приватне" 
Аутор:М.А.  
 
Представници Уније послодаваца и синдиката су, након седнице Социјално-економског савета, 
затражили да се током ванредног стања радници не отпуштају и да им се не смањују плате. 

https://www.blic.rs/autori/s-l
http://www.blic.rs/autori/suzana-lakic
https://www.blic.rs/biznis/vesti/ekskluzivno-ovo-su-detaljne-mere-nbs-o-odlaganju-otplate-kredita/nerj3f5
https://www.blic.rs/korona-virus-srbija
http://sport.blic.rs/autori/ma
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Председник Уније послодаваца Милош Ненезић апеловао је на власнике компанија и све 
остале који имају запослене да их не отпуштају током трајања ванредног стања. 
На СЕС је одлучено и да ће права решења у наредном периоду доносити Влада Србије уз 
консултације са послодавцима и синдикатима, као и да ће седнице СЕС бити одржаване чешће 
него раније, због актуелне ситуације са корона вирусом у Србији. 
Из министарстава финансија и привреде дошла је одређена најава да би камате на кредите 
привреди могле бити смањене, али се за конкретне услове и више детаља чека данашња одлука 
Народне банке Србије. 
Како за "Блиц Бизнис" каже Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије, који је 
присуствовао седници, министри који су учествовали на састанку били су сагласни да је 
приоритет заштита живота и држање дисциплине. 
"Послодавци су инсистирали, а министар финансија Синиша Мали и државни секретар у 
министарству привреде Драган Стевановић су нам потврдили да смо у праву и да ће водити 
рачуна о томе да се не праве изузеци када су у питању мере подршке привреди. Оне би требало 
да буду подједнаке и када је у питању мала и велика фирма, јавно или приватно предузеће", 
истиче Атанацковић. 
Он додаје да министри чекају одлуку Народне банке Србије, али да су практично на седници 
СЕС-а најавили могућност да камате на кредите привреди буду смањене и да ће то бити једна 
од могућих мера. 
"Синдикати су тражили мораторијум на промену радно-правног статуса запослених, односно 
на отказе и смањење плата, али је од министра Ђорђевића стигао одговор да тако нешто није 
могуће по закону. Тек ће се видети шта са појединачним, конкретним ситуацијама", објашњава 
Небојша Атанацковић. 
Према његовим речима, министар здравља Златибор Лончар је врло јасно рекао на седници 
које су све могуће опасности, истакао да је ствар врло озбиљна и да се не сме никако дозволити 
да се деси оно што се дешавало у Италији, јер здравствени систем не би могао да прими 
огроман број заражених. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је на 
конференцији након седнице СЕС-а да је састанак показао озбиљност ситуације и истакао да се 
предузимају мере када су у питању привреда и финансије, у циљу тога да грађани буду 
спокојни. Подсетио је да је донета уредба којом су дефинисана права и обавезе послодаваца. 
Зоран Стојиљковић, председник УГС "Независност", апеловао је на солидарност и истакао да 
би требало тражити мораторијум на радно-правни статус запослених, макар док не прође цела 
ванредна ситуација. 
"То значи да не би требало смањивати плате и отпуштати раднике у овом периоду", закључио је 
Стојиљковић и додао да је на седници разговарано о томе да се воде сталне пројекције шта ће 
бити економске последице кризе. 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да постоји 
реална опасност да поједини радници буду отпуштени у овом периоду. 
"Запослени који раде од куће морају примати плате као и досад, а људима који раде по уговору 
морају се продужавати уговори. Неприхватљиво је да људи сада у овој ситуацији добијају 
отказе и да траже послове како би себи обезбедили егзистенцију", истакао је Орбовић и додао 
да морамо водити рачуна и о привреди, да би се након овог стања вратила у нормалне 
активности. 
 
 
 
 
 

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


11 

 

 
 

ЗА РАД ОД КУЋЕ ПУНА ПЛАТА "Где год је могуће, радити на даљину" 
Извор:Танјуг 
  
Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања, имају имају право на пуну плату по 
важећим прописима, каже министар за рад Зоран Ђорђевић. 
Он је, након ванредне седнице Социјално-економнског савета, нагласио да је по владиној 
Уредби, која се тиче рада послодаваца, предвиђено да се за време ванредног стања организује 
рад на даљину - рад од куће, где год је то могуће. 
"Такав рад је плаћен у истом износу као када ради у фирми", рекао је Ђорђевић. 
Тамо где није могуће организовати рад од куће, према речима министра, послодавац је у 
обавези да организује рад у сменама, да се обезбеди хигијенска сигурност објеката, да се 
организују сви састанци електронским путем, одложи службена путовања. 
"За запослене који деле радни простор са више лица или су у контакту са другим људима да се 
обезбеде заштитну опрему", рекао је министар. 
Он је навео да су сви који се налазе у самоизолацији по важећим прописима на боловању, на 
плаћеном одсуству или ако могу несметано да раде исте послове као и да су у фирми, имају 
право на пуну плату. 
Упитан да ли је у плану да се у Србији донесе обавезујућа мера или препорука да родитељи који 
имају децу млађу од 12 година остану код куће, Ђорђевић је рекао да препорука Владе већ 
постоји.  
"Донели смо препоруку да хронични болесници, старији од 65 година, самохрани родитељи и 
родитељи деце млађе од 12 година, где је могуће да им се пружимо могућност да раде од куће", 
рекао је Ђорђевић. 
 

 

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

