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За наше неимаре нема кризе, без предаха и током ванредног стања  
Аутор:З. Р. 

 

На највећим градилиштима у Србији ради се пуном паром и на њима се налази 2.700 радника 
ЗА неимаре нема предаха ни у ванредном стању! На седам највећих градилишта у Србији у 
уторак је било ангажовано око 2.700 радника. Министарка грађевинарства Зорана Михајловић 
је изјавила да нема застоја у изградњи најважнијих инфраструктурних пројеката. 
Кинеске компаније раде на обилазници око Београда, амерички конзорцијум "Бехтел" и "Енка" 
на изградњи Моравског коридора - рекла је Михајловићева. - Препорука Министарства је да се 
где год је то могуће радови изводе на градилиштима на отвореном, наравно, уз максималну 
заштиту радника у складу са препорукама Владе. Осталим запосленима који раде у затвореном 
простору, уколико је могуће треба дозволити рад од куће. 
У ЈП "Путеви Србије" кажу да сва градилишта на којима је ово предузеће инвеститор у овом 
тренутку раде нормално. Застој, како наводе, може настати само у изузетним случајевима, 
уколико се појаве проблеми са увозом појединих материјала или доласком радника који су 
тренутно у иностранству. 
У плану је да градилишта наставе да раде по усвојеним плановима. Уколико се ситуација 
промени или Влада РС донесе другачије препоруке благовремено ћемо реаговати - поручују из 
"Путева". - Служба одржавања путева наставља редовно спровођење својих активности на 
редовном одржавању државних путева првог и другог реда. Активности се односе на крпљење 
рупа, прање, поправку и постављање саобраћајне сигнализације, одржавање система за 
одводњавање, чишћење путева, радове на хигијени, као и остале послове који директно утичу 
на безбедно одвијање саобраћаја. 
 

 

 
 

Први партизан шаље на принудни одмор трећину радника 
Извор:Танјуг 
 
УЖИЦЕ: Фабрика муниције "Први партизан" из Ужица донела је одлуку да због ванредног 
стања и корона вируса на принудни одмор пошаље око 500 од 1620 радника, а да поштује 
неопходне услове рада због испуњења уговора, рекао је директор фабрике Добросав Андрић.  
"Прва група људи која ће бити заштићена одласком на одмор су мајке са децом до 12 година, 
али без пресије, већ оне које немају решен проблем чувања деце. Друга група су хронични 
болесници, а биће и људи који би ваљало да раде, али разумеју да морамо да смањимо број и 
поштују одлуке", казао је Андрић. 
Он је навео да ће ови радници две недеље користити зарађене сате и старе годишње одморе, а 
они који немају ова два услова биће на плаћеном одстуству које је у складу са фирминим 
актима, што значи 70 одсто плате. 
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Према његовим речима, на две недеље ће бити смењивани људи, како би сви пођеднако 
поднели терет мера. 
"Ми морамо сачувати компанију, а како ћемо је сачувати него са чувањем људи, па смо 
пробрали оне најхитније послове и скоро да смо преполовили производњу, једна производна 
линија нам ради у три смене са минималним бројем људи, а друге две линије раде 
капацитетски једну смену, али ће се посао обављати у две смене", навео је Андрић. 
Ова државна компанија ради на унапређењу животних услова и појачала је хигијену. 
"Неколико пута дневно се чисте производне и службене просторије, једном дневно ће се прати 
круг фабрике, а средства за дезинфекцију имамо, јер их користимо и у редовним условима", 
навео је Андрић. 
Он је додао да је издат проглас о дисциплини запослених, смањена службена путовања и 
доласци партнера, појачано је коришћење електронске поште, а возачи који ће у наредним 
данима обављати транспорт из иностранства биће смештани у карантин. 
"Као фирма која је значајна за одбрану земље, ми смо искуства стекли још за време 
бомбардовања 1999. године. Радници сарађују и свима нам је жеља да ово што пре прође, са 
што мање последица и да наставимо да радимо као у нормалним условима'', навео је Андрић.  
 

 

АСНС предлаже Влади отварање посебног рачуна за помоћ 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Асоцијација слободних и независних синдиката упутила је данас Влади Србије 

предлог за отварање посебног рачуна, на који би сви грађани који су у могућности, уплатили 

донације за помоћ здравственом систему и најугроженијим грађанима Србије. 

"У овим тренуцима, солидарност нам је најпотребнија, нарочито од оних, којима смо својим 
радом омогућили велике профите, а за узврат добијали мале плате", истиче се у допису Влади 
Србије и додаје да ће АСНС међу првима одвојити део својих средстава и показати солидарност 
са радницима и грађанима Србије. 
Пандемија вируса корона је право време да део онога што имамо поделимо са онима који 
немају, помогнемо здравственом систему и што пре изађемо из ове ситуације, наводе у АСНС. 
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ПЕНЗИОНИСАЊЕ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ Захтеве за пензију ПИО 
фонду слати електронски или поштом 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Сви они који испуњавају услов за старосну пензију, a хоће да поднесу захтев за инвалидску или 

породичну пензији, туђу негу и помоћ не треба да долазе на шалтере пензијског фонда јер је 

забрањен пријем странака 

Уместо да долазе на шалтере ПИО фонда и предају захтев за пензију, сви они који ових дана 
пуне 65 година и тиме стичу услов за пуну старосну пензију треба то ураде електронским путем 
доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs. поручују из Фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. 
Фонд ПИО, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама 
омогућио је електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из 
ПИО. Сви обрасци захтева налазе на сајту фонда (www.pio.rs/Obrasci). Ово се односи и на све 
друге захтеве који се могу послати са било које меjл адресе, не мора да буде лична, додају у 
фонду и истичу да ће до даљњег, на овај начин примати захтеве грaђана. 
Реч је о свим правима из пензијског и инвалидског осигурања од захтева  за старосну пензију, 
преко подношења захтева за превремену старосну пензију, инвалидску, породичну, захтев за 
новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, за телесно оштећење и погребне трошкове. Исто 
се односи и на оне који подносе захтеве за издавање уверења о подацима регистрованим у 
матичној евиденцији, захтеве за издавање потврде (уверења) о животу, захтеве за издавање 
потврде о току поступка за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, захтев 
за издавање уверења о висини исплаћене пензије/новчане накнаде или потврде о висини 
обустава из пензије, жалбе и остале захтеве.Ово се односи и на остале захтеве (захтев за 
утврђивање периода мировања осигурања пољопривредника, захтев за мировање својства 
осигураника пољопривредника, захтев за доношење решења по члану 142. Закона о ПИО, 
захтев за подношење пријаве на осигурање и одјаве са осигурања преко портала ЦРОСО 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања. 
Сви којима је то потребно могу обрасце да одштампају, попуне, скенирају и доставе на меjл 
адресу фонда. Уз ово неопходно је да свако ко стиче услов за пензију достави и доказе који су 
потребни за остваривање одређеног права из ПИО, а који су наведени у обрасцу захтева. 
Уколико неко није у могућности да скенира захтев и доказе, довољно је да у мејлу наведе име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, ЈМБГ подносиоца захтева (уз захтев за 
породичну пензију и ЈМБГ умрлог лица), број личне карте, врсту захтева, број контакт 
телефона, мејл адресу, као и начин на који жели да му фонд достави акт (мејлом скенирано или 
поштом). Ради покретања поступка по жалби, поред наведених података требало би додати и 
податак о броју и датуму првостепеног решења против којег се изјављује жалба. 
Сви они пензионери који имају део стажа остварен у иностранству потребно је да наведу назив 
државе у којој је стаж остварен, као и да већ користе пензију по основу стажа осигурања 
оствареног у иностранству. Уз захтев за издавање уверења о висини исплаћене пензије, новчане 
накнаде или потврде о висини обустава из пензије, потребно је навести период за који се тражи 
издавање уверења, потврде и сврху издавања уверења, потврде. Тако примљени захтеви, жалбе 

http://www.politika.rs/
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или остали захтеви биће евидентирани и заведени са даном када су упућени фонду и по истима 
ће се поступати од стране фонда. 
У Фонду ПИО наглашавају да захтеве фонду могу доставити и поштом. 
 
 

Пуна плата за рад од куће 
 Аутор: Марија Бракочевић 

 

Послодавци који крше закон одговараће после ванредног стања, када ће бити обелодањен 

регистар таквих прекршилаца 

Сви који могу да раде од куће за време ванредног стања имају право на пуну плату по важећим 
прописима, а рад на даљину, где год је то могуће, предвиђен је Уредбом о организовању рада 
послодаваца коју је донела Влада Србије. Како објашњава Зоран Ђорђевић, министар за рад, 
такав рад је плаћен у истом износу као када запослени ради у фирми. Тамо где није могуће 
организовати рад од куће, послодавац је, према његовим речима, у обавези да организује рад у 
сменама, да обезбеди хигијенску сигурност објеката, да се сви састанци организују 
електронским путем, одложе службена путовања... 
– За запослене који деле радни простор са више колега или су у контакту са другим људима, 
треба да се обезбеди заштитна опрема. 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 такође право на пуну плату – нагласио је Ђорђевић. Када је реч о 
хроничним болесницима, старијима од 65, самохраним и родитељима деце млађе од 12 година, 
влада је већ донела препоруку да им се, где је то могуће, пружи могућност да раде од куће, 
подсетио је Ђорђевић. 
Ипак, радна снага Србије, посебно онај њен део који је добио допуштење свог приватног 
послодавца да може да обавља радне обавезе од куће, све више стрепи за своја радна места, 
будући да се не назире крај епидемији вируса корона. Док држава уверава да ће учинити све да 
се умање економске последице пошасти новог доба, међу запосленима има оних који се већ 
сада питају да ли ће њихов послодавац уопште имати довољно новца да им обезбеди исплату 
мартовских зарада почетком наредног месеца уколико фирма у којој раде не буде пословала 
пуном снагом и капацитетом. Поједини су препаднути и тиме да ће због целокупне ситуације 
можда добити отказ. Привредна комора Србије зато апелује на приватне компаније да се 
одговорно понашају према својим запосленима, а надлежни подсећају на то да засад у 
приватном сектору нема отпуштања, али и да ако буду постојали такви случајеви, радници 
имају могућност да такве послодавце пријаве инспекцији и затраже правну помоћ. После 
јучерашње ванредне седнице Социјалноекономског савета саопштено је и да је у овом тренутку 
ипак приоритет здравље грађана, због којих је влада донела и доносиће нове мере. Министар 
за рад и запошљавање позвао је све на поштовање закона када је реч о радном праву и поручио 
да ће сви послодавци који буду кршили закон бити санкцинисани после ванредног стања. 
– Пошто је влада донела Уредбу о правима и обавезама послодаваца у вези са радним правом и 
запосленима, сви треба да се придржавају закона. Они који крше закон одговараће не сада, већ 
после ванредног стања, када ће бити обелодањен регистар тих који су кршили – упозорио је 
министар за рад. 
Уредба о организовању рада послодаваца 
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 с општим актом и уговором о раду, наводи се у Уредби о организовању рада 
послодаваца коју је донела Влада Србије. Као облици оваквог рада наводе се рад на даљину и 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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рад од куће. Послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван 
просторија послодавца, „уколико му то организациони услови дозвољавају”, а то решење 
обавезно мора да садржи трајање радног времена и начин надзора над радом запосленог, а 
послодавац је у обавези и да води евиденцију о запосленима који обављају рад ван просторија 
послодаваца. Онај послодавац 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 – да организује рад у сменама како би што мањи број 
запослених и других ангажованих обављао истовремено рад у једној просторији. Обавеза 
оваквог послодавца је да омогући одржавање свих пословних састанака електронски, то јест 
видео-линком, видео-позивом или на други такав начин. 
Уредба послодавца обавезује да одложи службена путовања у земљи и иностранству, али и да 
обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објекта и 
особа. За запослене и ангажоване који су у непосредном контакту са странкама или деле радни 
простор са више особа потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме. 
 

 

 
 

Усред ванредног стања 450 људи добило отказ заслугом Града 
Београда 
Пише: Г. Влаовић 
 
Иако су надлежни у Србији нагласили да нико неће остати без посла у условима епидемије 
корона вируса због које је проглашено ванредно стање Секретаријат за социјалну заштиту 
Београда раскинуо је уговор са хуманитарном организацијом „Дечје срце“, чиме је без посла 
оставио 450 људи. 
Реч је наиме о пратиоцима деце са инвалидитетом који су били ангажовани преко те 
хуманитарне организације све до јуче када су добили отказ. 
– Тендер за ту услугу расписује се сваке године у мају, па би смо ми бар до маја требало да 
будемо обезбеђени са послом али као што се може видети то није случај. Са „Дечјим срцем“ 
имали смо потписан уговор о делу, који смо продужавали свака три месеца. Треба нагласити да 
нам је цена рада била 161 динар по сату што је испод републичког прописаног минимума. Сада 
више ни то немамо – каже Тијана Милосављевић, лични пратилац деце која је у име својих 
отпуштених колега контактирала нашу редакцију. 
Она је додала да их родитељи деце са инвалидитетом зову и да су забринути. 
– Деца настављају школовање од куће али без својих пратилаца. Ми смо им помагали и на 
часовима иако по закону то није наш посао. Веома је важно рећи да је овај посао неком био 
једини извор прихода а сада смо остали без њега – рекла нам је Тијана Милосављевић. 
Јелена Милојевић, која је такође радила као пратилац деце, каже за Данас да је њој радни 
уговор који је имала фактички раскинут насилно пре истека. 
– Иако сам имала уговор о ангажману на годину дана, потписан у априлу ове године, он ми је 
јуче раскинут превремено. Такође, обавештени смо да ћемо последњу плату добити само за 
први део месеца, али не и за преостали период јер су уговори раскинути – објашњава Јелена 
Милојевић. 
Отвореним писмом јавности обратили су се и родитељи деце са инвалидитетом који су 
апеловали да 450 младих пратилаца не остане без посла а они и њихова деца без неопходне 
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помоћи. Контактирали смо јуче и хуманитарну организацију „Дечје срце“ где су нам потврдили 
да је Секретаријат за социјалну заштиту раскинуо уговор са њима, али ништа више од тога нису 
могли да коментаришу за наш лист. 
Поводом овог случаја покушали смо да ступимо у контакт и са замеником градоначелника 
Београда Гораном Весићем али нам он није одговорио ни на позив нити на СМС поруку. Звали 
смо и Секретаријат за социјалну заштиту, али се ни на један од четири броја телефона нико 
није јављао. 
 
 

Фабрике убрзано мењају пословање да заштите раднике 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Домаћи привредници тврде да су се релативно добро организовали у условима ванредног 
стања, али праве проблеме тек очекују, јер сви предвиђају да ће се ситуација погоршати у 
наредних неколико недеља, када верују да ће бити и врхунац епидемије. 
Раде Љубојевић, директор компаније Сирогојно, каже за Данас да и иначе имају „ванредно 
стање“ јер се баве прехраном па је примена високих санитарних и хигијенских мера 
свакодневна рутина код њих. 
– С те стране, немамо проблеме јер маске и рукавице и све остало што је потребно имамо. 
Радници су веома свесни ситуације и сви заједно чинимо све да производња функционише. 
Они који имају децу у вртићима или школама мењају се, правимо уступке, а све ће то бити 100-
постотно плаћено. За сада немамо случајеве изолације, али их очекујемо јер је ово тек почетак 
кризе. Ипак, суочавамо се са другим проблемима, с једне стране имамо притисак супермаркета 
који траже робу, а с друге камиони који иду за иностранство возе успорено јер је и на Западу 
потпуни хаос – каже Љубојевић. 
Према речима Драгољуба Вукадиновића, председника Управног одбора Металца, прво су 
кућама пуштени хронично болесни и мајке које морају да чувају децу, а преостали запослени су 
се распоредили како би смене биле покривене. 
– Топли оброк смо разделили да не буде више од двоје за столом. Хигијена је подигнута, начин 
пријема документације, све је у рукавицама, а заштитна средства за сада имамо. Највећи део 
заштитних средстава разделили смо по продавницама и мислим да смо се веома добро 
организовали. Међутим, промет се преполовио, а имамо проблем са делом пословања који се 
бави прехраном, јер је држава трговцима забранила подизање цена, а ми од произвођача 
добијамо нове набавне цене које су чак више од наших старих продајних цена.  Писали смо 
министру Љајићу да очекујемо да он реагује и да ограничи цене и код произвођача и марже 
код трговаца – каже Вукадиновић. 
Он додаје да зараде за сада неће трпети и да ће сачекати и поступати онако како држава каже. 
Али, уколико цела фабрика у априлу не буде радила, а то је вероватно, укупни трошкови само 
за плате за два месеца у бруто износу су око три милиона евра, што они сами, без помоћи 
државе неће моћи да поднесу. 
И компанија Јупик је имала реорганизацију због увођења ванредног стања, али Топлица 
Спасојевић, власник, каже да су се „у принципу лако договорили“. 
– Сви су имали неку своју интерну организацију, није било проблема, за оне који немају 
аутомобиле организовали смо превоз како би се смањио ризик, применили смо све оно што је 
неопходно и придржаваћемо се упутстава како не бисмо увећавали ризик. За сада нисмо 
размишљали о умањењу плата због одсуства, имамо резерве као и наша Влада, али ако потраје 
овакво стање дуже од шест месеци, проблема ће бити – каже Спасојевић. 
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Он истиче да је наша власт пропустила оно што су Кинези на самом почетку епидемије урадили 
– демонстрирали снагу државе. Наши су то схватили олако и пропустили прилику да покажу 
како смо озбиљна држава. 
 

 

Поништен отказ Генералном секретару Војног синдиката Србије 
Пише: Данас Онлине 

 
Обавештавамо чланство и јавност да је Генерални секретар Војног синдиката Србије запримио 
Решење другостепеног Вишег војног дисциплинског суда, којим се усваја жалбени захтев 
његовог браниоца и поништава пресуда првостепеног ВДС-а из Новог Сада, којом му је 
изречена казна губитка службе у Војсци Србије, наводи се у саопштењу синдиката. 
Они су подсетили јавност да је Генерални секретар ВСС у октобру 2019. кажњен за вербални 
деликт отказом из Војске Србије, јер је, како наводе, у име Војног синдиката Србије, потписан 
као давалац интервјуа за дневни лист Курир из јула 2018. 
„Усвајањем жалбеног захтева наложено је понављање поступка пред Првостепеним војним 
дисциплинским судом у Новом Саду. За разлику од претходно вођеног поступка, на основу 
става другостепеног дисциплинског суда, очекујемо да ће се у поновљеном поступку узети у 
обзир стварно чињенично стање, поштовати закони и права нашег колеге и применити 
закључци Вишег ВДС“, истичу из овог синдиката. 
 

 

 
 

Нова економија: Ванредно стање не штити запослене од отказа 
Аутор:Нова Економија  

 

Увођење ванредног стања и престанак рада појединих, првенствено услужних делатности, као и 
смањени обим посла у другим секторима већ је условио и прве отказе запослених у Србији. 
"Ништа се не мења увођењем ванредног стања, отпуштања и смањења плата могу да се десе под 
истим условима као и до сада, према важећем закону о раду, каже за портал Нова економија 
Марио Рељановић из Института за упоредно право. 
И пре него што је уведено ванредно стање поједини хотели су ставили кључ у браву и почели да 
отпуштају запослене јер су остали без гостију. Истим путем могли би да крену и у остатку 
услужног сектора, али и у другим делатностима које не могу да организују рад од куће. 
Најугроженији у овом случају су управо они којима истичу уговори на одређено или раде на 
црно, они сада морају да бирају егистенција или здравље 
Милош Вучковић, уредник портала "Радник.рс" 

Посебан проблем је и сива зона економије. У Србији према подацима НАЛЕД-а скоро 20 одсто 
предузећа послује у сивој зони.   
Новонастала ситуација не може да буде решена без солидарности државе, послодаваца и 
запослених, додаје Рељановић, али то се још не дешава у пракси. Истог мишљења је и Вучковић 

http://rs.n1info.com/journalist209/Nova-Ekonomija-
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/vanredno-stanje-ne-%C5%A1titi-zaposlene-od-otkaza?source=rsn1info


10 

 

који каже да ће се без помоћи државе, послодавци наћи у ситуацији у којој ће често бирати 
између отказа или смањења зарада запосленима. 
"Приватни сектор зависи од тога шта ће послодавац да одлучи. Апели државе да послодавци не 
отпуштају раднике не значе много и у оваквој ситуацији потребно је да дође до компромиса 
Владе, послодаваца и синдиката", јасан је Вучковић. 
Привредници од државе захтевају помоћ како не би морали да отпуштају раднике, а међу 
предлозима који су се од њих могли чути претходних дана су отпис и репрограм дугова или 
субвенционисање плата. 
Неке земље већ су донеле прве мере. Тако је британска Влада увела одлагање плаћања кредита 
и умањење дажбина послодавцима, док ће у Словенији због ванредног стања држава плаћати 
део зараде запосленима који због коронавируса не могу да долазе на посао, и то 40 одсто 
држава, а исто толико послодавац. 
"Послодавац може, рецимо, у овој ситуацији да уведе миминалац за све, од директора до 
радника и да тако смањи трошкове, а одржи запослене. Или да за посао који би радио један 
радник, раде два са непуним радним временом што би подразумевало и мање плате, али не и 
отпуштања", објашњава Рељановић. 
Процена стручњака је да би без помоћи државе послодавци могли да издрже највише два до 
три месеца у оваквој ситуацији. Штета коју Србија трпи од коронвируса према проценама 
економиста мериће се стотинама милиона евра. 
Закон о раду прописује да радник има право на накнаду зараде у висини од 60 одсто просечне 
зараде, за време прекида рада или смањења обима рада до којег је дошло без кривице 
запосленог. Та зарада не може бити мања од минималне, а ово право запосленог могуће је 
најдуже 45 дана у једној календарској години. 
Закон наводи и да у случају прекида рада, односно смањења обима рада, послодавац може 
упутити запосленог на дуже одсуство од 45 дана, уз сагласност министра. 
 
 

Предузећа реорганизују посао због вируса, побуне због маски, 
препоруке владе 
Аутор:Маја Ђурић 

 

Како јавна и приватна предузећа реорганизују посао у ванредном стању, где су се радници 
бунили због недостатка заштитне опреме и које су препоруке Владе за све послодавце? 
Ванредно стање и ограничавање кретања због коронавируса већ се осећају и у српској 
привреди. Велики системи углавном смањују број радника и производњу. Судови и 
тужилаштва поступаће само у случајевима који се третирају као хитни, а измењено је и радно 
време пошта у Србији. 
Током дана Влада је донела препоруку у којој послодавце позива да систем рада реорганизују, 
узимајући у обзир да старији од 60 година припадају групи са повећаним ризиком, а да посебну 
заштиту треба да имају родитељи деце до 12 година, посебно ако су самохрани родитељи или је 
други родитељ у обавези да ради. 
Како би спречили ширење и умањили ризик по запослене, одговорни послодавци већ су 
предузели мере. Радници фабрике Фијат крајслер аутомобили у Крагујевцу од почетка недеље 
су на плаћеном одсуству које ће трајати до 27. марта. 
Обустава рада за трећину радника ступила је на снагу и у фабрици муниције "Први партизан" у 
Ужицу. 
"Ми смо пробрали оне најхитније послове, нисмо баш преполовили, али ту смо близу укупну 
произодњу, свели смо - пошто имамо три линије, једна линија нам ради у три смене, али са 
минималним бројем људи. А друге две линије раде капацитетски једну смену, али ће људи тај 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric
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посао радити у две смене - зашто? Да би их било мање", каже Добросав Андрић, директор 
фабрике "Први партизан". 
 Ипак, није у свим фабрикама у Србији тако. Овако је током преподнева било у фабрици "Јура" 
- наступио је тридесетоминутни штрајк радника у првој смени, јер им нису биле обезбеђене 
маске током процеса рада. Иако на питања Н1 управа "Јуре" није одговорила, поједини 
радници потврдили су да су им маске након штрајка подељене и да се производња наставља. 
А Влада Србије апелује на све послодавце да прилагоде процес рада условима ванредног стања 
и да би у реорганизацији посла требало да воде рачуна о старијима од 60 година, који су 
посебно угрожени, али и о родитељима деце млађе од 12 година. Самохрани родитељи треба да 
уживају посебну заштиту, што важи и у случају да је једном од родитеља установљена радна 
обавеза. 
А да би се очувала радна места, НАЛЕД је држави предложио читав сет мера. Међу њима - 
предлог да се привремено смање порези и доприноси на зараде, привреди обезбеди приступ 
јефитним или бескаматним кредитима за обезбеђивање ликвидности, да се уведе продужено 
породиљско одсуство и ваучери за ангажовање помоћи у кући око чувања деце. 
Економисти немају дилему - тек следи битка за привредни раст, јер ће - кажу - пандемија на 
економски сектор утицати исто као и финансијска криза 2008.године. 
"Свакако ће ова криза значајно смањити потрошњу.То смањење потрошње ће позитивно 
утицати на наше екстерне дефиците, смањиће се и дефицит текућег плаћања и 
спољнотрговински дефицит. Али, проблем је што ми смањењем потрошње, смањујемо и 
предвиђени раст. Јер потрошња и инвестиције су најважније категорије раста бруто домаћег 
производа у Србији", рекао је Александар Влаховић, из Савеза економиста Србије. 
Влаховић додаје да би требало преиспитати и потенцијално реструктурирати капитална 
улагања тако да се новац уложи у продуктивније инвестиције. А раст који је предвиђен за 
Србију од 4%, у актуелним условима ће постати готово немогућа мисија. 
 
 

Савић: Економска криза после пандемије биће тежа од оне 2008. 
године 
Аутор:Бета  

 

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић рекао је да ће економска криза у 
свету, после пандемије коронавируса бити тежа од велике кризе 2008. године. 
Он је рекао да и "када би се пандемија коронавирусом сутра завршила, економија не би прошла 
без значајних штета јер су већ велики губици у туризму и саобраћају" . 
"У овом тренутку је већи проблем то што људи умиру и што страх ствара панику која затвара 
границе, што је супротно свим правилима глобалне повезаности у трговини и финансијама", 
оценио је Савић. 
Додао је да је можда најгоре у економији то што "када се у главе људи усели неизвесност то даје 
нови замајац кризи, а што се види на берзама где сви губе". 
Висину штете и пад бруто домаћег производа (БДП), како у свету, тако и у Србији, тешко је 
оценити, како је рекао, јер се не зна колико ће трајати пандемија. 
"Туризам и саобраћај у Србији већ имају велике штете, а претрпеће је и фирме које увозе 
компоненте. Италија и Немачка су велики трговински партнери Србије а сада се боре да 
преживе", рекао је Савић. 
Последице здравствене кризе осетиће, како је рекао, чак и фирме у Србији које не увозе 
компоненте и не извозе робу, већ је пласирају на домаћем тржишту, зато што ће пад потрошње 
смањити приходе. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Све те штете преломиће се преко радника, а први на удару су они који раде на уговоре и живе 
од плате од 30.000 динара, а немају никакве залихе, па је добро што влада креира мере како би 
помогла најсиромашније и пензионере", рекао је Савић. 
 

 

 
 

Брнабић: Пензије у кешу ћемо достављати НА КУЋНУ АДРЕСУ 
Аутор:М.А. 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је у јучерашњем обраћању јавности да пензионере 
брине како ће доћи и подићи пензије. 
"Председник Александар Вучић наложио је да нађемо како да на сигуран начин омогућимо да 
пензионери који желе пензију у кешу то добију на кућну адресу, и очекујем да ћемо у наредних 
48 часова изаћи с начином како ћемо то радити“, казала је Брнабић. 
Према њеним речима, влада на томе ради са војском и поштом. 
Осим тога, каже премијерка, формиран је посебан тим који се бави само донацијама из Кине. 
Она је изјавила да је након обраћања председника Србије кинеском председнику Си Ðинпингу 
и кинеском народу велико интересовање код Кинеза да донацијама помогну Србији. 
"Огромно је интересовање грађана Кине да упуте финансијска средства и опрему грађанима 
Србије", истакла је Брнабић. 
  
 

ХОТЕЛИ СТАЛИ, РАДНИЦИ "НА ВОЉНО" Страних туриста ни за лек, 
стотине радника без посла или на минималцу 
Аутори:С.Л./В.Л. 
 
Српско хотелијерство готово да је стало. До сада је отказано више од 50.000 ноћења, страних 
туриста практично да нема, а хотели који нису ставили кључ у браву, раде на минимуму. 
Већина радника која је одлучила да задржи посао пристала је на минималац, а они који нису, 
једноставно су узели радну књижицу. 
"До 10. марта је било је отказано 36.000 ноћења у 64 хотела у Србији, до сада је та цифра 
премашила и број од 50.000, то су резервације за март и април, за мај има отказивања али још 
увек не драстично", казао је директор Пословног удружења хотелијера и ресторатера Србије 
(ХОРЕС) Георги Генов. 
И премијерка Ана Брнабић је оценила да ће епидемија имати огроман утицај на привреду и 
додала да су већ сада неки сектори мртви попут туризма и хотелијерства, као и да ће Влада 
настојати да отклони последице. 
Мање гостију и запослених на радним местима је и на Златибору. Неки од хотелијера који већ 
трпе велику штету увели су рестриктивне мере пословања у циљу смањења трошкова, 
превасходно грејања. Одређеном броју својих запослених привремено су дали "вољно" или 
смањили зараду на минимум. 
Директор једног великог хотела каже нам да је радницима понудио минималац, као и да се са 
онима који то нису прихватили поздравио. 
"Дугог избора нисам имао, јер је прилив нула, а обавезе иду", рекао је за "Блиц". 
"Још увек има пролазних гостију, али то је мали број. Из тог разлога, плашећи се још горе 
ситуације и мање туристичког промета, пустили смо раднике на одморе и слободне дане и 

http://sport.blic.rs/autori/ma
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послујемо са минималним бројем људи који је потребан да задовољи потребе наших гостију", - 
каже за "Блиц" Војислав Јанић, директор "Палисада". 
Овај хотел, напомиње његов директор, због корона вируса има велики број отказаних 
аранжмана, углавном од агенција посредством којих долазе страни туристи, највише Кинези. 
Само на овоме "Палисад" је претрпео штету од 100.000 евра. 
У још неколико златиборских хотела нам је речено да се плаше да ће многе фирме и 
организације, због мера забране окупљања у затвореном простору отказати семинаре и 
конгресе због чега ће туристичка привреда остати без планираног прихода. 
"Затворили смо велику кухињу и велики ресторан у хотелу, а гости се хране у нашем 
издвојеном ресторану. Издајемо собе, рецепција и лоби аперитив бар раде", наводи Војислав 
Јанић. 
Страхује се да ће се талас отказивања аранжмана наставити, а овим би "Палисад" изгубио 
много премда за мај и јун има велики број заказаних конгреса и семинара. 
 

 


