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Приватници да следе државу и да не отпуштају раднике 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је данас 
да је отпуштање радника без основа и слање запослених на неплаћен одмор без њихове 
сагласности представља кршење радног права и поручио да ће сви послодавци који то раде 
бити кажњени, а да ће држава стати иза радника који се нађу у таквој ситуацији. 
Ђорђевић је поводом навода да је од увођења ванредног стања велики број запослених у 
приватном сектору добио отказ или послат на неплаћено одсуство, рекао да Закон о раду јасно 
дефинише права, обавезе и поступање послодаваца и да постоји низ мера које могу да предузму 
уванредном стању, али да отпуштање радника без основа и слање на неплаћене одморе 
представља кршење закона. 
„То се не односи само на стално запослене, иста права имају и радници са уговорима на 
одређено и уговорима о привремено повременим пословима”, рекао је Ђорђевић за ТВ Прва, 
јавља ТаЊуг. 
Он је апеловао на послодавце да следе пример државе и да не отпуштају раднике и не смањују 
им плате током ванредног стања. 
„Нека издрже, неће ово довека да траје, а у интересу државе је да када све прође наша привреда 
добије замајац и настави тамо где је стала”, рекао је Ђорђевић. 
Упитан о наводима да су од увођења ванредног стања у Крагујевцу, на пример, отпуштене 
десетине радника у угоститељству и туризму или су послати на неплаћене одморе, а на питање 
коме они могу да се обрате, Ђорђевић је поновио да послодавац не може да пошаље радника на 
неплаћено без његове сагласности радника. 
„Они који су изубили посао могу да се обрате Националној служби за запошљавање како би 
добили накнаду”, казао је министар. 
На констатацију да се грађани жале да не раде шалтери и да не могу да се пријаве Националној 
служби за запошљавање те да остају без здравстевног осигурања, Ђођевић је казао да шалтери 
нису радили у петак због мера које је увела Влада Србије, али да ће од понедељка почети 
електронско пријављивање. 
Упитан да ли ће пуну зараду примати запослени који раде од куће јер имају децу млађу од 12 
година, Ђорђевић је рекао да то зависи од решења којим је регулисано њихово одсуство са 
радног места и нагласио да се рад од куће плаћа. 
„Тако да нема бојазни да ће било ко остати без зараде за тај период. Не постоји начин да се 
такав рад третира, а да не буде плаћен, у зависности од решења, да ли је то 100, 80 или 60 
одсто”, навео је министар. 
Напоменуо је да је за запослене који су у самоизолацији важно да имају решење надлежног 
органа да су у самоизлоцаији на основу којег ће им бити плаћено одсуство. 
На опаску да многи послодавци нису обезбедили заштитну опрему радницима у пекарама, 
маркетима... министар је подсетио да је дужност и обавеза сваког послодавца је да бирне о 
безбедности и здрављу на раду сваког радника и апеловао да такве послодавце пријаве 
инспекцији за рад. 
„Уверен сам да ће се од данас све променти јер нам стиже помоћ од Кине којој се у име владе 
захвљајујем у име Владе Србије. Заштитна средства и материјал ће од понедељка свима бити на 
располагању”, казао је Ђорђевић. 

http://www.politika.rs/
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Геокс: Ко хоће да чува децу, може да узме неплаћено 
Пише: М. Н. С. 

 
 
Компанија Геокс из Врања доставила је својим радницима обавештење да уколико не могу да 
организују чување деце док су на раду могу да користе неплаћено одсуство. 
     
При том, границу од 12 година старости детета, спустили су на 10 уз напомену да ће о захтеву 
одлучивати директор лично. 
Радници који немају друго решење, мораће и да доставе потврду да је други родитељ такође 
запослен, или “доказ о самосталном вршењу родитељског права” за самохране родитеље, као и 
извод из матичне књиге рођених за дете. 
Наш лист није добио одговор на питање зашто су самоиницијативно спустили границу од 12 
година старости детета, нити зашто то одсуство неће бити плаћено када је реч о мери коју је 
одредила држава у условима ванредног стања. 
Иначе, Геокс је компанија која је својевремено, 2015. године користила 11,25 милиона евра 
државне помоћи за изградњу погона, али никада није објављено по ком основу је та субвенција 
додељена. 
Ову информацију на друштвеним мрежама је објавио Сергеј Трифуновић, уз снимак документа 
Геокса. 
 

Крагујевац: Самохрана мајка добила отказ у Заводу Мале пчелице 
Пише: Бета 

 
 
Самохрана мајка Милена Комаревић која је била запослена као пекар у Заводу за збрињавање 
одраслих „Мале Пчелице“ добила је отказ у сред ванредног стања, а тврди да је разлог што је 
„одбила да буде на изборној листи коју је директор формирао за предстојеће локалне изборе“. 
     
Она тврди да је „најурена због бахатог понашања директора Завода Владице Станојевића, а о 
отказу који је добила упутила је писмо председнику Србије и доставила га медијима. 
„Ви сте господине председниче обећали, а и министар Ђорђевић да нема отказа у овој тешкој 
ситуацији, посебно у државним фирмама“, додала је Комаревић уз наводе да „је отказ добила 
јер је одбила да буде на изборној листи коју је директор формирао за предстојеће локалне 
изборе“. 
Према њеним наводима директор Завода „Мале Пчелице“ одлучио је да се на предстојећим 
локалним изборима кандидује за градоначелника Крагујевца, а његову листу чине готово сви 
запослени у Заводу и њихова деца. 
„Сви запослени су морали да доведу по 30 људи за потписивање листе за кандидатуру. У 
предузеће свакодневно долазе лица која ту не раде, а ресурси фирме, опрема и запослени су 
дати на располагање наводном будућем градоначелнику“, наводи Комаревић. 
Она тврди да су сви запослени уцењени да морају да „раде за директора“, а у супротном следи 
отказ и малтретирање. 
Комаревић је навела да је у Заводу почела да ради пре годину и по дана и да јој уговор није 
продужен без образложења иако има право да ради до новембра када се навршава две године 
рада на одређено време. 
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Она је навела да је самохрана мајка која живи са малолетним сином и болесним родитељима. 
Директор Завода јутрос није одговарао на позиве агенције Бета. 
Директор Завода Мале пчелице: Биће продужен уговор о раду самохраној мајци 
Директор Завода „Мале пчелице“ у Крагујевцу Владица Станојевић рекао је данас агенцији 
Бета да ће самохраној мајци, запосленој на месту пекара у тој установи, која је данас обавестила 
јавност да је добила отказ у току трајања ванредног стања, бити продужен уговор о раду на 
најмање три месеца. 
Отпуштена радница Милена Комаревић о отказу је писмом обавестила председника Србије и 
послала га медијима. 
Станојевић је рекао да је у том случају била испоштована законска поцедура, јер је уговор овој 
радници истекао 15. марта. 
„Продужићемо јој уговор на најмање три месеца“, рекао је он. 
Станојевић је одбацио оптужбе раднице да је отказ добила зато што је „одбила да буде на 
изборној листи коју је директор формирао за предстојеће локалне изборе“. 
„То су гнусне лажи и злоупотреба ванредног стања“, оценио је Станојевић. 
 
Уједњена демократска Србија апелује на Владу Србије да олакша положај малих и средњих 
предузећа 

Послодавци да плаћају 50 одсто намета за запослене који раде од куће 
Пише: М.Р.М 

 
 
Коалиција Уједињена демократска Србија апалеовала је данас 
на Владу Србије да хитно посвети пажњу креирању што ефикаснијег пакета мера који би у 
олакшао положај привреде, посебно малим и 
средњим предузећима која су тренутно најугроженија. 
     
Значајан део привреде је већ изложен губицима или ће тек претрпети последице кризе 
изазване корона вирусом, па је нужно обезбедити мере које ће олакшати позицију и предузећа 
и запослених у овим и тешким временима која су пред свима нама. 
„Иако је у овом моменту апсолутни приоритет заштита људских живота, очување здравственог 
система и спречавање катастрофалних последица по живот грађана, морамо да водимо рачуна 
и о томе да велики део привреде, као и многи запослени, већ трпе или ће трпети велику штету 
и губитке. УДС је посебно свесна да ће у наредним недељама нарочито бити угрожени мали и 
средњи бизниси, предузетници, многобројни мали и средњи послодавци који ће тешко, без 
целовитог пакета мера ипомоћи државе, моћи да опстану или бар умање велику штету која им 
прети” , каже се у саопштенњу УДС-а.   
Уједињена демократска Србија предлаже истовремено и могуће правце за креирање пакета 
потеза који би улили сигурност најугроженијим деловима привреде, заштитили запослене, 
смањили ризике од губитка послова, а све водећи рачуна о тешкој позицији и саме државе и 
нужности да мере које ће бити усвојене буду брзе, ефикасне и одрживе, како не би довеле у 
питање систем јавних финансија и стабилност буџета Србије. 
Мере које се тичу намета на рад и олакшавања позиције и запослених и послодаваца које УДС 
предлаже су -да послодавцима буде омогућено да плаћају само 50 одсто  намета за запослене 
који раде од куће (пуно радно време и непуно радно време). Предлажу да послодавцима буде 
омогућено да не плаћају никакве намете за запослене који су на плаћеном одсуству 
(„принудном одмору“) и на минималну нето зараду. 
Пореске олакшице 
УДС у оквиру пореских олакшица предлаже: 
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– мораторијум на наплату паушалног пореза (на мин. 3 месеца) код предузетника-обвезника 
паушалног опорезивања који су остали без прихода у тешким околностима епидемије 
коронавируса и поремећаја које је она изазвала. 
Предлажу омогућавање да, након нормализације пословања, овако настали дуг по основу 
пореза отплате на 24 рате, како их, након изласка из акутне кризе, не би дочекао тежак терет 
једнократног плаћања великих обавеза-привремено ослобађање од намета на рад за запослене 
на плаћеном одсуству (уз регрес из буџета тако створених губитака које би претрпели градови и 
општине), суфинансирање намета на рад за запослене који раде од куће, одлагање пореза на 
добит.одлагање пореза на имовину. 
УДС предлаже и олакшавање положаја привреде, посебно малих и средњих предузећа и 
предузетништва у области кредита и то: 
-обезбеђивање државних гаранција за задуживање малих и средњих предузећа код банака, 
обезбеђивање државних субвенција за задуживање малих и средњих предузећа код банака, 
могућност задуживања малих и средњих предузећа код Фонда за развој. 
Предлажу и олакшавање пословања и позиције пословних банака (и тиме олакшавање 
кредитирања привреде) кроз смањење резервација и обавезних резерви. 
УДС у саопштењу наводи да мере  које се односе на демотивисање послодаваца да се одлучују за 
отказ запосленима, отварање веће могућности за враћање запослених на рад кад престане 
акутна криза и олакшавање положаја незапослених И то да накнаду за незапослене плаћати и 
запосленима на неплаћеном одсуству. 
 
ПРИВРЕДА НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА ДВА МЕСЕЦА 

Паушалци привремено одјављују радње 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 
У Агенцији за привредне регистре 502 предузетника су тражила да замрзну делатност 
Аутор: Маријана Авакумовић 
 
Председник Србије Александар Вучић замолио је власнике приватних фирми да се суздрже у 
наредна два месеца и да не отпуштају раднике. Обећао је да ће држава помоћи предузећима 
која докажу да је њихово пословање угрожено вирусом корона тако што ће надоместити део 
плата за запослене. 
Синиша Мали, министар финансија, пре неколико дана је најавио нови сет мера, у зависности 
од тога како се буде развијала ситуација. Он је покушао да умири јавност, рекавши да је Србија 
потпуно ликвидна и има новца да преброди кризу. На рачуну буџета налази се 212 милијарди 
динара. 
Међутим, привреда изгледа да не може да чека. Предузетници који раде сами за своју плату, 
попут фризера, козметичара, кројача, таксиста, програмера, власника ресторана и самосталних 
трговинских радњи почели су привремено да затварају фирме. У Агенцији за привредне 
регистре су 502 паушалца тражила да замрзну статус како не би морали да плаћају обавезе. 
Током епидемије фризери и козметичари немају готово никакве приходе, пошто им је 
посебним одлукама у појединим градовима већ забрањен рад. У сваком случају, очекује се да ће 
наредних дана број оних који привремено гасе фирме, првенствено занатлија, бити знатно 
већи. Паушалци имају могућност да на одређено или неодређено време прекину обављање 
делатности, то јест да замрзну пословање. Привремено затварање ће помоћи да се не гомилају 
трошкови према држави, али намеће се много важније питање – како ће ови људи без 
месечних примања прегурати кризу. 
Паушалци, којих је у Србији 271.058, у редовним околностима привремено одјављују радње 
ради коришћења годишњег одмора, боловања, у случају проблема у пословању... 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Према оцени Драгољуба Рајића, из Мреже за пословну подршку, математика је јасна. Велика 
предузећа могу да преживе јер имају резерве и могу да их повуку из матичних фирми. 
– Ако се буде чекало два месеца, биће проблем и све више њих ће замрзавати пословање и 
одјављивати радње. Дојче банка је објавила анализу према којој ће ово бити највећа криза 
после 1930. У Европи је пад тражње између 15 и 30 одсто, док је за време кризе 2008. у просеку 
био 20 одсто. У Кини је пад целокупне индустрије 37,91 одсто. Опоравак од ове кризе неће бити 
лак и зато све земље припремају велике новчане износе помоћи који се мере стотинама 
милијарди евра. Уз то иду и пореске олакшице – каже Рајић и додаје да би наша држава 
требало то да следи. 
Према његовом мишљењу, предлог Америчке привредне коморе, упућен Влади Србије за 
очување запослености и бржи опоравак након кризе, јесте добар и нови сет мера би требало да 
иде у том правцу. 
Ово удружење предлаже смањивање пореза и доприноса у случају одсуства са рада до 30 дана 
због вируса корона. Потом ослобађање од пореза и доприноса за време прекида рада. Затим, 
како би се обезбедила ликвидност компанија, предлажу умањење у износу од 50 одсто на 
аконтацију пореза на добит за 2020. годину за правна лица и предузетнике уз плаћање према 
годишњем обрачуну следеће године. 
– Привремено затварање ће помоћи да се не гомилају трошкови према држави, али намеће се 
много важније питање, а то је како ће ови људи, без месечних примања, пребродити 
новонасталу кризу – наведено је у саопштењу Америчке привредне коморе. 
И НАЛЕД је такође упутио влади предлоге као што су привремено смањење пореза и 
доприноса на зараде или њихово одложено плаћање за мали бизнис и најосетљивије секторе. 
Потом, обезбеђивање јефтиних кредита за привреду уз подршку државе, као и исплата 
једнократне новчане помоћи угроженим компанијама и грађанима који остану без посла. 
Из НАЛЕД-а предлажу увођење продуженог породиљског боловања и ваучера за ангажовање 
помоћи за чување деце како би запослени родитељи лакше пребродили затварање школа. На 
списку мера је ослобађање од пореза и доприноса у првој години пословања за предузетнике 
паушалце како би се подстакло самозапошљавање. Али и успостављање фонда за финансијску 
подршку градовима и општинама највише погођеним епидемијом. 
Од мера које су до сада предузете јесу пауза у отплати кредита од 90 дана за привреду и 
грађане. Народна банка Србије је снизила референтну каматну стопу како би помогла 
привреду, што омогућава јефтине кредите. Влада Србије је донела уредбу која налаже 
послодавцима да омогуће запосленима да раде од куће и да за то добију пуну зараду. 
 

Редовни порези на ванредан начин 
Аутор: Маријана Авакумовић 
 
Контролом власника који издају стан на дан и укрштањем података, у само 12 пилот контрола, 
Пореска управа утврдила да није плаћен порез у износу већем од 10 милиона динара 
 
Од 1. јануара ове године, с почетком примене нове Уредбе о паушалном опорезивању, 
регистровано је 2.080 новооснованих паушалаца, а за њих су значајно поједностављене 
процедуре и ојачана су сигурност и предвидивост пословања и планирања, рекла је Драгана 
Марковић, директорка Пореске управе, на недавно одржаном Копаоник бизнис форуму, на 
панелу који је традиционално сваке године посвећен реформи Пореске управе. 
Она је нагласила да је поједностављена процедура обрачуна паушалног опорезивања за око 
95.000 паушалаца, омогућено подношење захтева у електронском облику, аутоматско 
обрачунавање пореза и достављање решења у електронском облику кроз „пореско сандуче”, 
чиме је смањена потреба доласка у филијале Пореске управе. 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Свима који би да крену у предузетничке воде омогућен је калкулатор паушалног пореза, где 
могу да израчунају колико ће годишње износити висина паушалног пореза и колико ће бити у 
наредне три године. 
– Захваљујући томе, сваки порески обвезник може лакше да предвиди ризике и направи 
пословне планове – рекла је Марковићева и додала да је комуникација обвезника и Пореске 
управе приметно ојачала. 
Марковићева је подсетила да су пореске пријаве преведене у електронски облик 2018. и да је од 
почетка примене електронског поношења пријаве њихов укупан број до 31. децембра прошле 
године достигао 32,3 милиона, а да се током једног месеца просечно поднесе 530.000 пријава. 
Навела је и да су омогућене пријаве за сезонске раднике, а 322 послодавца поднела су пријаве 
за 27.000 радника. 
У том смислу обрачунати су порез од 68 милиона динара и доприноси од 190 милиона динара. 
– Почели смо да контролишемо власнике који издају стан на дан. Укрштањем података, у само 
12 пилот контрола утврдили смо пореске обавезе у износу више од 10 милион динара. Тек 
планирамо да наставимо ове контроле – рекла је Марковићева, правећи пресек стања од 
почетка реформе Пореске управе, која траје пет година. 
Смањен је број дана повраћаја ПДВ-а за нискоризичне пореске обвезнике. Скраћен је број дана 
за претежне извознике за четири дана, а за остале пореске обвезнике за 24 дана. 
– Иако реформски процеси не иду уз повећање степена наплате, Пореска управа је од 2014. до 
данас наплатила 36,7 одсто више јавних прихода. У 2019. наплаћено је 8,2 одсто више прихода 
него у 2018. године – рекла је директорка Пореске управе и најавила да предстоји измена 
информационе платформе и фискализација. То значи увођење новог фискалног система 
помоћу ког ће Пореска управа у реалном времену имати податке о броју издатих фискалних 
рачуна. 
Међутим, пореска управа нема довољно запослених и, како је рекла, тешко је доћи до 
службеника са пореским знањем. Тренутно је 4.343 радника, што је упола мање него пре пет 
година, а просек старости је 54 године. Алармантан додатни податак је да је више од половине 
запослених, 53 одсто, старости од 54 до 64 године. 
Светислав Костић, професор Правног факултета, сложио се да Пореској управи недостају 
радници и да је Србији потребно 2.000 новозапослених да би достигла Бугарску, а за чешки 
стандард око 5.000 нових радника у Пореској управи. Он је запитао да ли је наше друштво 
свесно значаја те институције, којој буџет није мењан деценију и у коју је потребно уложити 
новац у образовање и плате запослених. 
Виолета Јовановић, извршна директорка НАЛЕД-а, истакла је да ниједна реформа не треба да 
се спроводи само ради саме реформе, већ да се олакша привреди. 
– Прошле године је реализована једна од најстаријих препорука Сиве књиге, то јест да се 
приликом подношења захтева за електронско плаћање пореза више не плаћа такса. То је 
велики сигнал Пореске управе да жели да чује шта привреда има да каже – рекла је 
Јовановићева. 
Као пример добре реформе она је навела реформу паушалног опорезовања, где нису 
растерећени само предузетници већ и службеници из Пореске управе, који су годишње 
издавали и 300.000 решења. 
Председник Извршног одбора Рајфајзен банке Зоран Петровић није се сложио да су пореска 
оптерећења на рад мала и он сматра да је потребно додатно смањење тог намета. 
– Пошто смо највише допринели фискалној консолидацији плаћајући порезе, ред је ваљда да 
од тог доброг резултата имамо и неке бенефите. Министарство финансија је две године благо 
спуштало намете на рад. Наша су очекивања да то буде боље и више – рекао је Петровић. 
Уместо растерећења, решавамо проблем накнада за превоз 
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Зоран Петровић, председник Извршног одбора Рајфајзен банке, прошле године је подигао 
температуру на Копаоник бизнис форуму када је говорио о бесмислености обрачуна пореза за 
трошкове доласка на посао у време када причамо о дигитализацији. Ове године се вратио истој 
теми и указао да је важно да држава шаље поруке које су јасне. 
– Ако држава каже да идемо на дигитализацију, нама из бизниса је важно да немамо проблем 
са порезима на трошкове за превоз. Прошле године смо имали само мишљење Министарства 
финансија. После годину дана то смо добили и у закону. Уместо да растерећујемо бизнис, ми 
решавамо проблем неког саобраћајног предузећа у Београду. Бавимо се проблемом који не 
могу да реше они који су плаћени да то раде – рекао је Петровић, који се на прошлогодишњем 
Копаоник бизнис форуму пожалио да мора да купује маркице за превоз за 1.470 запослених и 
да јури људе да доносе рачуне за гориво, па ако не потроше 3.000 динара, да им обрачунава 
порез. За то, како је рекао, мора да ангажује раднике који ће се само тиме бавити. 
 
 
 
 
 
 
 
 


