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Социјално – економски савет о мерама заштите запослених 
 
Социјално-економски савет града Крагујевца разматрао је на седници мере заштите 
запослених у условима пандемије корона вирусом. Најновијим мерама дефинисан је начин 
понашања грађана, запослених у јавном сектору, рада јавних и јавно комуналних предузећа 
али исто важи и за привредне субјекте, речено је седници Савета 
Мере превенције у складу са законом о заштити становништва од заразних болести су обавеза 
не само државних органа, органа јединица аутономне покрајине и локалне самоуправе, већ су 
законска обавеза и свих привредних друштава и правних лица, рекао је на седници Социјално 
–економског савета, градоначелник Крагујевца, Радомир Николић. У случају ратног стања и 
елементарних непогода, а зараза јесте елементарана непогода, сваки послодавац има законску 
обавезу да у оквиру своје делатности и у складу са својим одлукама организује мере заштите 
запослених и ту, уколико локална самоуправа или било који државни орган буде могао да 
помогне, свакако ће помоћи, казао је градоначелник Николић. 
Препорука чланова Савета је да се производња прилагоди актуелној ситуацији и предузму 
неопходне мере заштите од дезинфекције обуће, редовног чишћења и дезинфекције просторије 
у којима се борави и ради, без обзира да ли су то хале или канцеларије. Облагање машина и 
металних површина најлоном ради лакше дезинфекције, коришћење заштитне маске, 
рукавица и алкохола као дезинфекционог средства, препоручено је на седници Савета. 
Као један од најважнијих закључака СЕС-а је препорука послодавцима да се обрате 
стручњацима Института за јавно здравље како би добили инструкције и тачне информације 
која средства за дезинфекцију, у зависности од процеса производње и материјала које користе у 
производњи, смеју да користе. 
 

 

 
 

Раније него што је било планирано: Пензионерима пре Васкрса стиже 

4.000 динара помоћи  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Једнократни износ лећи ће на рачуне 1,7 милиона пензионера у Србији. Првобитни план 
промењен како би сви били исплаћени до празника 
НАЈАВЉЕНА једнократна помоћ пензионерима у Србији у износу од 4.000 динара стићи ће 

највероватније у понедељак 13. априла - сазнају "Новости". План је да најстарији, њих око 1,7 

милиона, новац "инкасирају" пре васкршњих празника. 

Према нашим информацијама, у случају првобитног плана да исплата траје од 15. априла до 

Великог петка, држава би имала свега два дана на расплагању да изврши исплату, а за тако 
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кратко време сви пензионери не би могли да добију помоћ. То је главни разлог новог режима 

исплате. 

Једнократна исплата, како је најављено из државног врха, важиће за све кориснике који ће свој 

новац добити на исти начин као што примају и пензију. То значи да ће они који чекове примају 

преко текућих рачуна у пословним банкама помоћ добити истог дана, када почиње и исплата 

на кућне адресе и шалтере испоручних пошта, с тим што ће у том случају трајати и неколико 

наредних дана. Највећи број корисника новац добија преко текућег рачуна Поштанске 

штедионице и пословних банака, док око за 450.000 људи поштари доносе на кућну адресу. 

Као и приликом ранијих исплата, место пребивалишта неће бити од важности приликом 

исплате, а све трошкове сносиће Фонд за пензијско и инвалидско осигурање. 

Прошле године пензионери су добили једнократни износ и то у новембру, и тада су им коверте 

биле дебље за 5.000 динара. И 2018. године, у време када су чекови због фискалне 

консолидације били умањени, најстарији суграђани су крајем године добили ванредно по 

3.000 динара. Ове мере имале су циљ делимично поправљање материјалног положаја 

настаријих суграђана. 

Како је недавно изјавила премијерка Ана Брнабић, после одлуке Народне банке Србије да 

смањи референтну каматну стопу на 1,75 одсто, чиме је повећана ликвидност у привреди, Влада 

је донела одлуку да издвоји додатне 24 милијарде динара или око 200 милиона евра за 

капиталне инвестиције. Тада је на предлог председника Србије најављено да ће из буџета 

пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ од најмање 4.000 динара. 

- Ове мере ни на који начин не угрожавају фискалну и макроекономску стабилност - истичу у 

Влади Србије. 

Статистика Фонда ПИО показује да су и крајем 2016. и 2017. године пензионери добили 

једнократну помоћ. За све пензионере је 2017. издвојено око 8,5 милијарди динара, док је 

годину раније у ове сврхе из државне касе дато 8,8 милијарди. 

БЕЗ РЕШЕЊА НЕМА НОВЦА 

Једнократна исплата припада, као и ранијих година, свима који су до сада били на списку 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, али не и онима који су у процедури. 

Право на износ од 4.000 динара тако немају сви који су поднели захтев за пензионисање, али 

још нису добили решење.  

 

 
 

Нико још није нашао лек за „Југоремедију“ 
Аутор:Ж. Балабан 
 
Од несрећне приватизације 2002. године, када је доспела у руке контроверзног бизнисмена 
Јовице Стефановића Нинија и његове фирме „Јака 80“ из Радовиша, Фабрика лекова 
„Југоремедија“ из Зрењанина, некада један од стубова развијене зрењанинске индустрије, није 
успела да се опорави.  
Иако је после вишемесечних радничких протеста држава одлучила да раскине уговор са 
Стефановићем, после чега су управљање над том фармацеутском кућом преузели мали 
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акционари, предвођени радничким лидером Здравком Деурићем, лека за „Југоремедију“ није 
било. Та фабрика, која је у стечају од децембра 2012, већ неколико година покушава да пронађе 
новог власника, али су сви досадашњи покушаји продаје, које је заказивао стечајни управник 
Радован Савић, завршавали без икаквог успеха. 
Пре неколико дана расписана је нова, ко зна која по реду, продаја „Југоремедије“ у стечају, као 
правног лица, и то по почетној цени од 762,7 милиона динара. Најважнија имовина 
зрењанинске фабрике је, како се наводи у позиву Агенције за лиценцирање стечајних 
управника, индустријски комплекс на парцели од 7,3 хектара, на којем су објекти чија је укупна 
бруто површина 17.200 квадратних метара. У продајном пакету су и жигови 24 фармацеутска 
производа, што је интелектуална својина, опрема, 28 моторних возила, инвентар, залихе и стан 
у Зрењанину. Јавно надметање за „Југоремедију“ заказано је за 16. април у Зрењанину. 
Нова продаја је оглашена након што је, почетком ове године, одбијена понуда фирме „Проџект 
оне“ из Београда, која је понудила 470 милиона динара за куповину зрењанинске фабрике 
лекова. 
– Одбор поверилаца је одбио понуду београдске фирме – изјавио је након тога члан Одбора 
поверилаца Владимир Пецикоза. – Највећи поверилац, турска „Биргим А група“, био је против 
прихватања те понуде због релативно ниске цене. Истовремено, представник те турске 
компаније изразио је намеру да „Биргим А група“ учествује у поступку куповине. С обзиром на 
то да је у питању фармацеутска компанија, „Биргим“ је заинтересован да преузме 
„Југоремедију“ и да понуди бољу цену. 
Отишао и закупац 
Решењем Привредног суда у Зрењанину, иначе, стечајни поступак у „Југоремедији“ је отворен 
27. децембра 2012. године и још му се не назире крај. Захтев за отварање стечаја тада је поднела 
Хипо Алпе-Адрија банка с којом је зрењанинска фабрика крајем априла 2011. склопила уговор 
о реструктурирању кредита. Том приликом је констатовано да је рачун дужника у непрекидној 
блокади 367 дана, те да фабрика није у могућности да испуњава своје новчане обавезе према 
повериоцу. Од тада је прошло више од седам година, стечај још није завршен, нити је 
обновљена производња у „Југоромедији“. Додуше, производни погони су неко време били у 
употреби, док их је користио закупац, новосадско предузеће „Унион медик“, али је та сарадња у 
међувремену неславно окончана, па се закупац повукао из Зрењанина. 
Од тада, погони зврје празни и питање је да ли ће се у њима поново наћи радници, и када. 
Што је виша цена, то је већа могућност да се намири више поверилаца, логика је којом се 
руководио Одбор поверилаца, одбивши понуду „Проџект оне“. Отуда и почетна цена од 762,7 
милиона динара, која је утврђена за продају која је заказана за средину априла. Остало је, 
међутим, непознато да ли су Турци одустали од куповине, или ће се у неком тренутку појавити 
као нови власници. 
 
 

Норвешка смањује порез на плате, даје више пара општинама 
Извор:Танјуг 
 
ОСЛО: Норвешка ће смањити порез на зараде и одобрити већа финансијска средства 
општинама у настојању да се избори са пандемијом коронавируса, објавио је данас 
парламентарни одбор за финансије.  
То је други фискални пакет који је достављен парламенту ове седмице, након повећања 
накнада за незапослене и осталих ванредних мера финансирања одобрених у понедељак, 
извештава Ројтерс. 
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"Спремни смо да учинимо све што је потребно за заштиту радних места, компанија и добробит 
људи. Нема ограничења за новац", изјавио је посланик Конзервативне странке Свен Харберг на 
конференцији за новинаре. 
Конзервативна странка, која предводи мањинску коалициону владу, затражила је широку 
подршку опозиције за овај пакет мера. 
Национални авио-превозник Норвиџан Ер се обратио норвешким властима за финансијску 
помоћ, а одбор за финансије је поручио да је на влади да предложи мере за појединачне 
компаније. 
 

 

 
 

Фирме ван медијског радара деле отказе без размишљања 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
“Моја супруга је добила отказ пре неки дан. Радила је у Етно конак Ташана у Нишу. Нема 
гостију, нема посла, нема пара и ајде ћао”. 
 “Послодавци нам нису омогућили рад од куће који је и те како могућ, потребно је само да се 
инсталира програм. Долазимо од куће, из Гроцке, Крњаче, Батајнице, Вождовца, Бањице, 
околине Смедерева, нас 70 у канцеларији без дезинфекционих средстава…” 
“Моја мајка је радила код приватника, у бутику 19 месеци и у уторак је добила моментални 
отказ. Без икаквих упозорења, законских рокова. Плата је свакако била испод минималца, али 
помагала је у издржавању студента”. 
“Може ли неко да ми објасни како преживети ову ситуацију. Ја сам незапослен, жена је фризер, 
не може да ради, имамо дете 11 година, да вам не причам о свакодневним потрепштинама. Ми 
и можемо трпети, али дете не сме. Питам се од чега да купим хлеб”. 
“Радила сам у Електродистрибуцији Београд, 13 година и шест месеци, исти посао по 
различитим уговорима. Добила сам отказ 3. марта под изговором да ми је истекао уговор. 
Наредног дана, у стални радни однос на то место примили су момке који су дошли после 
мене…” 
Ово је само део прича са мејлова који су током јучерашњег дана засули редакцију Данаса. 
Људи се питају како да преживе, јављају се због проблема са послодавцима и у приватном и у 
јавном сектору иако су за овај други званичници тврдили да отказа неће бити чак ни 
радницима којима током ванредног стања истиче уговор. 
Да та тврдња није поуздана, искусила је Сузана Капларевић, која је у Народној библиотеци у 
Блацу била ангажована до 30. априла, али је првог дана по увођењу ванредног стања 
директорка дошла са боловања како би јој уручила отказ. 
“Могу да вам кажем само да су то били привремени и повремени послови”, рекла је директорка 
Славица Павлићевић, а на констатацију Данаса да тај уговор није истекао, одговара: “Ја сам 
вам рекла шта сам имала”. 
Коментаришући управо тај последњи случај, Љубисав Орбовић, председник Савеза 
самосталних синдиката Србије каже да је то посао за инспекцију јер такве ствари не би смеле да 
се дешавају и да нико нема права да се сада тако понаша. 
–  Нама се јавило и неколико просветних радника који су радили на замени, а добили су отказ 
јер су се наставници после више од годину дана боловања, одмах по увођењу ванредног стања 
вратили на посао, што је за оне који су их мењали значило аутоматски отказ. Када је у питању 
приватни сектор, немамо још великих пријава, али рецимо у Јури су радницама које имају 
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малу децу рекли јасно да морају да раде, ако неће могу да узму боловање и потом оду из фирме. 
А то већ није у складу са мерама које су предложене, јер се не траже нека већа права, него је реч 
о вишој сили. Ми ћемо директно са инспекцијом радити да се то исправи, не могу у овом 
моменту људи да добијају отказе, ни у јавном ни у приватном сектору, посебно не оном који је 
користио велике државне субвенције због којих има и одређене обавезе према овом друштву – 
каже Орбовић за Данас и додаје да је посебан проблем радника који су били ангажовани на 
црно, јер не постоји механизам да се њима помогне како би задржали радно место. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, каже за Данас да је ово 
најбољи тест за солидарност и способност државе да омогући грађанима да преживе. 
– И ми у Унији примамо бројне примере проблема на који наилазе послодавци, највише 
занатске радње и нешто мора врло брзо да се уради како би се обезбедио бар минимум 
могућности да људи преживе. Залажемо се да нема изузетака када је реч у привреди, да иста 
правила важе и за државна и за приватна предузећа. На пример, када је објављено да један од 
родитеља мора да остане у кући са малом децом и да ће за то време примати нормалну плату, 
одмах је истакнута ограда да се то односи само на јавни сектор. Значи, онај ко је имао срећу или 
политичку везу да се запосли негде при буџету, он је обезбеђен а други нека се снађу – каже 
Атанацковић и додаје да држава мора одмах озбиљно да се позабави тим примерима, да се 
обезбеди одређени ниво примања јер радницима не вреди да задрже уговоре о раду ако фирма 
нема одакле да им исплати плату. 
Авиони и јахте 
На седници СЕС-а инсистирали смо на једнакости, да сви привредници, мали, велики, 
државни, приватни, под истим условима добију помоћ. И министри рада и финансија су 
климали главом. Али, направљена је разлика, као да приватници имају авионе и јахте које могу 
да продају и исплате плате. Зна се да је од 400.000 фирми, већини власника вода до грла, мало 
резерви можда има код неколицине већих или у сектору прехране, али код малог бизниса 
нешто одмах мора да се предузме – каже Небојша Атанацковић. 
Министарство упућује на инспекцију 
Послодавци су дужни да поштују радничка права и да поштују закон а запослени за све 
проблеме могу да се обрате Инспекцији рада која ће предузети мере из своје надлежности, 
речено је Данасу у Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику. 
 
 

Самостални синдикат: Смањити број радника у свим фабрикама и 
спречити отказе 
Пише: Бета 
 
У Савезу самосталних синдиката Крагујевца апелују на надлежне да се у фабрикама са више 
стотина радника смањи број људи, обезбеде заштитна средства и спрече откази у свим 
секторима привреде док траје опасност од ширења корона вируса. 
Председник тог синдиката Југослав Ристић је рекао агенцији Бета да су фабрике са неколико 
стотина радника потенцијална опасност од ширења корона вируса. 
Он каже да би мере о окупљању требало да важе и у свим фабрикама односно да се смањи број 
људи или прерасподели тако да на одређеном простору не буде више од 50 запослених. 
Ристић каже да је уз то важно да сва предузећа обезбеде довољно дезинфекционих и 
заштитних средстава за раднике. 
Он је рекао и да у Крагујевцу већ има неколико десетина отпуштених радника пре свега у 
угоститељству и трговини. 
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Ристић је навео и да је велики проблем што не раде шалтери Националне службе за 
запошљавање, па отпуштени радници не могу да се пријаве и остају без здравственог 
осигурања у накнаде са тржишта рада. 
Према речима Ристића, раднике треба заштитити и не дозволити отказе и губитак егзистенције 
у условима када су у ризику од заразе корона вирусом. 
Навео је пример Хрватске која послодавце стимулише са минималном зарадом да радници не 
изгубе посао у време епидемије. 
 
 

Дракслмајер смањује обим рада 
Пише: М.П. 
 
Највећи зрењанински послодавац Дракслмајер смањује обим рада, због чега је знатан број 
запослених послато кућама.  
Како су навели у саопштењу, прилагођавају се епидемиолошкој ситуацији у земљи у циљу 
заштите здравља и безбедности запослених и грађана региона у коме послују. 
Већи део производње је већ престао са радом, а неки сектори ће наставити са радом смањеним 
капацитетом током следеће недеље, наводи се у саопштењу и каже да је менаџмент компаније 
донео одлуку да привремено обустави аутобуски саобраћај за запослене са територије Кикинде, 
која је означена као једно од жаришта у Србији. 
 
 

Компанија „Леони“ привремено обуставља производњу у Нишу 
Пише: Бета 
 
Компанија за произвиодњу ауто-делова „Леони“ саопштила је данас да од 20. марта 
привремено обуставља комплетну производњу у фабрици у Нишу. 
Као разлог наводи се застој у производњи купаца те фирме у Немачкој и Аустрији, изазван 
пандемијом корона вируса. 
Запослени који у овом периоду не буду радили, биће плаћени у складу са Законом о раду 
Србије, речено је у саопштењу „Леонија“. 
Компанија је истакла да је фабрика у Нишу за сада једина медју укупно четири у саставу 
компаније „Леони Србија“ (Прокупље, Малошиште, Ниш и Краљево) која сутра привремено 
обуставља комплетну производњу. 
Наведено је да ће запослени у осталим производним јединицама бити благоворемено 
обавештени, уколико буде промена у плану. 
У све четири производне јединице управа компаније организује производни процес како би 
заштитила здравље запослених којима су доступна средства за дезинфекцију, појачана је 
хигијена и дезинфекција објеката и просторија, саопштио је „Леони“ и додао да запослене 
обучава о заштити од корона вируса. 
Међутим та компанија каже да је несташица заштитних маски јер их је „немогуће набавити на 
тржишту“ и да се нада да ће ових дана моћи да их обезбеди. 
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Анкета: Мање од половине испитаника ради од својих кућа 
Пише: В. Стојсављевић 
 
Више од половине грађана не ради од својих кућа, већ одлазе на посао, показали су резултати 
анкете Данаса. 
Поводом ширења корона вируса у Србији и уведеног ванредног стања, питали смо грађане да 
ли свој посао раде од куће или одлазе на своја радна места. 
Нешто више од половине грађана, односно 55 одсто још увек одлази на посао, док 45 одсто 
ових дана ради од куће, показали су резултати Фејсбук анкете, где је гласало 2.900 грађана. 
На анкети на нашем сајту било је 1.283 гласа, од чега је 64 одсто грађана навело да свакодневно 
одлазе на посао, док преосталих 36 одсто ради од своје куће. 
Резултати гласања били су нешто другачији на нашој Твитер анкети, где је гласало 557 грађана. 
Наиме, више од пола грађана навело је да ради од куће и то 51 одсто, док 49 одсто њих још увек 
одлази на посао. 
Анкета на Инстаграму, такође је показала да већина грађана одлази на посао и то 52 одсто, док 
48 одсто остаје да ради од своје куће. 
 

 

 

 
 

Лалошевић: У зависности колико ће криза трајати, зависи и да ли ће 
бити отказа 
Аутор:Н1 Београд  

 

Привреда, посебно угоститељство, већ је на удару ванредних околности изазваних 
коронавирусом. Препоруку Социјално-економског савета о заштити радних места, нажалост, 
дословце може да поштује само Влада као послодавац, док ће одржавање броја запослених у 
приватном сектору умногоме зависити од финансијске подршке државе, сматра Владимир 
Лалошевић из Уније послодаваца Војводине. 
"Тренутно је једина мера мораторијум на кредите, у трајању од три месеца, с тим што ће 
привреда тражити да се он продужи и после прекида кризне ситуације, јер се привреда неће 
тако брзо опоравити", каже Лалошевић. 
Од осталих мера, додаје, нисмо ништа чули. 
"Али ће оне бити потребне, како бисмо сачували радна места. Имамо информацију да је 
Немачка одлучила да све сате радника који нису на послу надокнади на неки други начин. Сад, 
да ли ће наша држава изаћи са неким таквим мерама, видећемо", рекао је. 
Према његовим речима, привреда мора да сачува своје основне ресурсе. 
"Сходно томе ћемо гледати да сачувамо и запослене, који су основни ресурс. Међутим, ако се 
криза настави, ако компаније немају приходе, неће моћи да задрже запослене, доћи ће до 
смањења плата, на жалост, можда и до отпуштања, али то све зависи од трајања ове кризе и од 
могућности предузећа да издрже неки период без промета и прилива средстава", нагласио је 
Лалошевић. 
 

https://www.danas.rs/drustvo/jos-11-slucajeva-zaraze-korona-virusom-u-srbiji-ukupno-83/
https://www.danas.rs/drustvo/jos-11-slucajeva-zaraze-korona-virusom-u-srbiji-ukupno-83/
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
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"ПОМОЋИ ЋЕМО ПРИВАТНИЦИМА, ДАЋЕМО ДЕО ПЛАТА 
ПОГОЂЕНИМА" Вучић: Суздржите се два месеца, не отпуштајте 
раднике 
Аутор:М. Р. М. 
 
Председник Србије Александар Вучић замолио је власнике приватних фирми да се суздрже у 
наредна два месеца и не дају отказа радницима за време епидемије корона вируса. 
- Што се тиче економије, вирус руши светски систем, наша је срећа кад имате низак јавни дуг и 
финансије и суфицит, онда сте спремнији него други. Биће увећане плате за људе са ВМА и из 
војног здравства за 10 одсто, као што имају остали. Пратим колико је отпуштених на Западу, 
моја молба приватним власницима је да се суздрже два месеца и не дају отказе, а ми ћемо 
видети да помогнемо. Што се државног сектора тиче плате се неће смањивати, неће нико 
добити отказ, пензије ће се исплаћивати. Београд ће на сваку адресу обезбедити пакете са 
потрептштинама - рекао је Вучић на конференцији за медије у Палати Србија. 
Одоговарајући на питања новинара, Вучић је рекао да влада не може да донесе никакав декрет 
који би се односио на приватнике, већ може само да апелује. Како је рекао, морамо да радимо и 
да будемо једна од држава која после пандемије неће смањивати плате у јавном сектору, 
пензије. 
- Помоћи ћемо приватницима, даћемо део плата погођенима, који то докажу, гледати како да 
надокнадимо - рекао је Вучић. 
Додао је да се у целом свету даје на хиљаде отказа, те да су у последња четири дана готово сви 
наши људи, који су се вратили у земљу, добили отказе у својим компанијама у Аустрији, 
Немачкој, Италији, Француској... 
- Тако функционише капитализам Земљу ћемо поново да подигнемо, урадили смо то 2014. 
године, знаћемо поново - поручио је Вучић. 
Захвалио је и појединим привредницима који су своје хотеле ставили за прихват болесника, 
ако буде било потребно, наводећи да су ту молбу услишили Миодраг Костић у Новом Саду, 
Момировићи у Београду и Тончев у Нишу. 
- Спремамо се и дали смо задатак да будемо спремни за прихавт 10.000 болесника, јер 
очекујемо тешке ударе наредних дана - рекао је Вучић. 
Председник је истакао да се у државном сектору не планира смањење плата, а да сигурно нико 
неће добити отказ, као што ће и пензије бити редовна, а 12. или 13. априла биће исплаћене 
најављене 4.000 динара једнократне помоћи пензионерима. 
Вучић је подсетио да је Град Београд обезбедио 173.000 пакета помоћи за пензионере са 
примањима мањим од 30.000 динара, те додао да се нада да ће и други градови кренути тим 
путем. 
Председник је додао да је од великог значаја субота увече или недеља јутро, када ће наш 
највећи авион А-330 долетети из Кине. 
- Надам се да ћу моћи да сачекам тај авион, да грађане обрадујем оним што доносе - рекао је 
Вучић. 
Он је додао да држава функционише, иако "није увек задовољан". 
- Као што видите, држава функционише, морам да похвалим људе који раде, забраном 
саобраћаја омогућено је да полиција још жешће проверава људе. Морамо да сачувамо људе, 
посебно најстарије, јер ови који се опорављају лако су млади - рекао је председник Србије. 
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У циљу омогућавања брже и ефикасније комуникације грађана са надлежним 
епидемиолошким службама, Министарство здравља увело је додатних 20 бројева телефона за 
све информације о корона вирусу. На овом линку можете да прочитате списак свих телефона 
широм Србије за информације о корона вирусу.  
 
 

КОМШИЈЕ УСВОЈИЛЕ ПАКЕТ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ Одлажу се 
порези, за плате и радна места 4 милијарде евра 
Извор:Танјуг 
  
Хрватски сабор прихватио је владин пакет мера вредан готово 30 милијарди куна (3,9 
милијарди евра) за помоћ привреди погођеној епидемијом корона вируса. 
Пакет садржи 63 мере чији је главни циљ очување радних места и исплате плата, известила је 
агенција Хина. 
Тим мерама ће се омогућити предузетницима и грађанима погођеним корона вирусом 
одлагање плаћања јавних дажбина, као што су порези на доходак и на добит, и доприноси. 
Плаћања ће се одложити на три месеца, уз могућност продужења на још три. Након тога биће 
омогућена отплата тих дугова на рате без камата на рок од 24 месеца. 
Држава ће локалним јединицама Хрватског завода за здравствено осигурање и Хрватском 
пензионом фонду дати бескаматни зајам до висине износа који су изгубили. 
Одгодиће се плаћања туристичке чланарине за привредне субјекте и приватне изнајмљиваче, 
као и плаћања туристичке таксе за приватне изнајмљиваче (паушал). 
Министарство саобраћаја ће привремено обуставити наплату накнаде за дозволе за ванредни 
превоз на државним путевима у периоду до 1. јуна 2020., као и привремену одгоду сезонског 
повећања путарине за 10 посто за возила ИА, И и ИИ групе од 15. јуна до 15. септембра. Такође, 
продужиће сезонски "зимски" ЕНЦ попуст (који престаје 31. марта) до 1. јуна. 
Држава ће у секторима погођеним епидемијом подржати очување радних места тако што ће, у 
висини минималне плате, помоћи сваког запосленог који би остао без посла. Привремено се 
суспендују мере за самозапошљавање и запошљавање, а средства за њих се пренамењују за 
задржавање постојеће запослености. 
 

 
Мишић: Плате морају остати ИСТЕ, радници се НЕ СМЕЈУ отпуштати 
Аутор:Тијана Грујић 
 
Председница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић за Српскаинфо каже да у овом 
трентку нема информација из синдикалних оргнаизација по предузећима у приватном сектору 
да је упитна исплата плата, да је неко најавио смањење плата или евентуално отпуштање 
радника. 
Она потврђује оно што су јуче послодавци указали, а то је да се не може тренутно набавити 
заштитна опрема за раднике, пре свега у текстилној индустрији, пише Српскаинфо.  
– Видели смо да премијер апелује на послодавце да не отпуштају раднике. Ми сматрамо да у 
овим околностима нема места за апеле, већ мора постојати јасна порука да се плате не смеју 
смањивати и да се радници не смеју отпуштати. Ту улога Владе мора бити кључна. Ако треба и 
ако ова ситуација у вези са вирусом корона потраје дуже, нека одгоде плаћање пореза и 
доприноса на одређени период. Затим, радницима треба одгодити и плаћање режија и кредита, 
дакле све оно што ће бити омогућено послодавцима, треба и за раднике. Само тако ће радници 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/telefon-za-korona-virus/s9dye1f
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/telefon-za-korona-virus/s9dye1f
https://www.blic.rs/autori/tanjug
https://srpskainfo.com/ranka-misic-za-srpskainfo-plate-moraju-ostati-iste-radnici-se-ne-smiju-otpustati/
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моћи да троше новац, односно неће бити смањења потрошња од које зависи и пуњење буџета – 
поручује Мишићева. 
Каже да имају информације да су на удару запослени у услужним делатностима које зависе од 
дневног пазара, попут угосититељства, цвећара, фризера и слично. 
– Али, ту улогу мора да одигра држава и да заштити те раднике. Охрабрује и порука српског 
члана Председништва у БиХ Милорада Додика да не сме бити отпуштања радника – наводи 
председница Савеза синдиката РС. 
Она каже да су Влади РС предложили да се нађе начин да се увећају накнаде за здравствене 
раднике од чијег рада у овим тренуцима зависи мого тога. Такође, Савез синдиката РС тражи 
од Владе и да се повећају наканде за инспекторе. 
– Они раде сада и по 20 сати. Распоређени су и на границама и имају директне контакте са 
потенцијално зараженима, а увећана накнада их може мало мотивисати, односно треба им 
дати признање за њихов одличан рад – поручује Мишићева. 
Савез синдиката предложио је Влади да апелује на власнике трговина да такође својим 
запосленима увећају накнаде за време рада у оваквим посебним условима. 
– Јуче сам обишла неколико трговина у Бањалуци. Уверила сам се да су се сви добро 
организовали и да раде беспрекорно – наводи она. 
 

 


