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Pandemija "udarila" po firmama i radnicima: Zaposleni preko agencija prvi dobili 
otkaz 
Z. R. - E. B. T. 
   
Udar virusa korona na Srbiju mnogi poslodavci iskoristili da smanje broj zaposlenih. 
Poslodavci tvrde da bez pomoći Vlade ne mogu da plaćaju 
KRIZA izazvana virusom korona, koja je dovela do kolapsa uslužnih delatnosti i smanjenog  obima 
posla u ostalim privrednim sektorima, mnoge radnike već je ostavila bez posla. Među prvima na 
udaru su se našli oni koji su bili angažovani preko agencija za zapošljavanje i putem ugovora na 
određeno vreme. Poslodavci im jednostavno nisu produžili ugovor. Oni su masovno i u drugim 
državama, pa i u Srbiji, dobili otkaz. S druge strane, mnoge firme su zbog novonastale situacije 
prinuđene da radnike pošalju kući, jer je proizvodnja prekinuta. Glavno pitanje za sve njih je da li će 
uopšte dobiti platu. 
 
Sindikati zahtevaju od Vlade da što pre izađe sa setom mera podrške privatnom sektoru, a od 
poslodavaca traže da uvede moratorijum na otpuštanja. 
 
Dragoljub Vukadinović, predsednik "Metalac grupe". kaže da od 2.200 radnika njih 500 nekoliko 
dana već ne dolazi na posao, a da će se taj broj uvećati, zbog ukidanja međugradskih linija. 
 
- Procenili smo da će kompanija, ako kriza potraje dva i po meseca, izgubiti oko pet miliona evra - 
kaže Vukadinović. - Sve je stalo i imaćemo problem sa isplatom zarada. Za taj period, samo za plate 
nam treba četiri miliona evra. Ljude šaljemo kući, ali nikome nećemo davati otkaz. 
 
Ističe da ne mogu dati punu platu, ako im država ne pomogne. Jedino rešenje bi u suprotnom bilo, 
kako navodi, da radnicima isplate 65 odsto ili da svim zaposlenima daju minimalnu zaradu. 
 
Jovan Protić, iz Međunarodne organizacije rada, kaže za "Novosti" da niko ne može sa sigurnošću da 
kaže koliko će ljudi ostati bez posla u Srbiji tokom krize, ali smatra da taj broj neće biti mali. 
UMANjUJU FEBRUARSKE PLATEPOSLODAVCI su munjevito reagovali da umanje februarsku 
platu, koju isplaćuju sada, a tada su zaposleni radili normalno, doprinosili, proizvodili, ostvarivali 
profit - ističe Ranka Savić iz ASNS. - Shvatam situaciju i položaj poslodavaca, ali nije u redu to što 
rade. Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca smatra da je za osudu da firma smanjuje februarsku 
platu ukoliko je radila normalno u tom periodu. 
 
 
Iz Makedonije stižu procene da je već otpušteno oko 6.000 radnika, a u Austriji čak 49.000 - 
objašnjava Protić. - Nisu sve države podjednako pogođene, a apsurd je da će one u kojima je stepen 
industrijalizacije najveći pretrpeti i najveću štetu. Prvi na udaru su radnici koji su bili angažovani 
preko agencija za zapošljavanje, koji se bave najmom radne snage, a za tim je potpuno prestala 
potreba. 
 
Protić ističe da se teret krize mora ravnomerno rasporediti između radnika, poslodavaca i države. 
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To mora da koordinira Socijalno-ekonomski savet - smatra Protić. - Ne bi valjalo da jedna strana 
ponese ceo teret. Ne bi valjalo ni da dođe do masovnih otkaza, ali ne može se očekivati ni od 
poslodavaca koji nemaju posla da isplaćuju 100 odsto zarade i da izgube konkurentnost. Mora se 
pronaći mera. Poruka poslodavcima je da već sada razmišljaju o postkriznom vremenu, kada će im 
biti potrebni radnici i da pokušaju da ih zadrže. 
 
Dragoljub Rajić, analitičar i konsultant Mreže za poslovnu podršku, naglašava da je prvo i osnovno 
pitanje koliko će ovo stanje trajati i koliki će nivo ograničenja imati privreda. 
 
- Zabrinjavajući je trend, koji je registrovan ove i prošle nedelje, da kompanije koje su izvoznici imaju 
pad narudžbine između 20 i 30 odsto - ističe Rajić. - U vreme ekonomske krize 2008. i 2009. godine 
pad je u proseku bio 20 odsto, a kao posledica problema u privredi oko 150.000 radnih mesta je tada 
izgubljeno. 
DVE NEDELjE PAUZE ZA "TIGAR TAJERS"GRADONAČELNIK Pirota Vladan Vasić, koji je i 
na čelu štaba za vanredne situacije, izjavio je da je sa rukovodstvom "Tigar tajersa" dogovoreno 
privremeno obustavljanje proizvodnje na dve nedelje. On je konstatovao da bi dvonedeljna obustava 
proizvodnje bila dvostruko značajna, jer bi bilo manje panike, a sa ekonomskog stanovišta fabrika ima 
velike zalihe gotove robe. U proizvodnji nema nikakvih problema, niti je do sada registrovan neki 
slučaj zaraze među zaposlenima. V. Ć. 
 
Dodaje da privrednici imaju apel ka Vladi da u što većoj meri omogući da njihov rad može normalno 
da se odvija. Navodi da je država zakomplikovala proces sa prijavljivanjem zaposlenih koji će raditi u 
vreme policijskog časa, dok se evropske zemlje trude da takve stvari olakšaju. 
 
- Sada za svakog zaposlenog morate da javite Ministarstvu privrede i firme zovu i žale se da to ide 
sporo, da im niko ne odgovara na telefon. - To je moglo da bude jednostavnije. 
 
Ističe da je važno da se posao organizuje u svim segmentima u kojima je to moguće. Ocenjuje da 
možemo da dođemo u situaciju da već sledećeg meseca neće biti novca za poreze i doprinose. Ako 
firme nemaju stalan prihod, teško da mogu da servisiraju obaveze. 
 
Ranka Savić, iz Asocijacije slobodnih i nezavisnik sindikata Srbije, ističe za naš list da je masovna 
pojava da poslodavci ne produžavaju ugovore koje su radnici imali na određeno vreme. 
 
- Namenska industrija šalje radnike na prinudni odmor i radnicima isplaćuje 65 odsto, što je slučaj i u 
velikom broju drugih firmi - kaže Savićeva. - Ugostiteljstvo i turizam su desetkovani. 
 
Sindikati, kako naglašava, zahtevaju od Vlade da hitnije izađe sa setom mera za podršku privatnom 
sektoru, da znaju da li će biti oslobođeni dela nameta, da li će im smanjiti poreze i doprinose, skinuti 
takse, preuzeti finansiranje samohranih majki ili nešto drugo, kako bi mogli da naprave kalkulaciju. 
Ocenjuje da je javni sektor zaštićeniji. 
 
Počasni predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da se poslodavci pridružuju apelu 
sindikata i kriznog štaba da se ulože maksimalni napori da se zaposleni ne otpuštaju i da im se 
obezbede normalne zarade. 
 
Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da privrednici Srbije 
očekuju da mere pomoći koje država planira za javni sektor važe i za privatni sektor i da bi među 
njima moglo biti i smanjivanje poreza i doprinosa na plate zaposlenih. 
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Dodao je da "nije lepo to što država samo apeluje da se ne otpuštaju radnici jer apel ne može da 
pomogne i smanji štetu". 
 
On je ocenio da je logična mera da se privredi smanji opterećenje ili da se obezbedi novčani fond za 
pola plate za zaposlene koji ne rade.Aerodrom "Nikola Tesla" je zatvoren za međunarodni saobraćaj. 
Većina radnika ne dolazi na posao, ali im je obećano da će dobijati punu platu. 
 
Kompanija "Ikea" je najavila da će zatvoriti Robnu kuću u Beogradu, ali da radnicima neće biti 
umanjena zarada. 
 
 
POMOĆ ONIMA KOJI NISU OTPUŠTALI 
 
ODLAGANjE poreskih obaveza preduzećima, usled epidemije virusa korona, trebalo bi da bude 
uslovljena time da firme zadrže zaposlene na nivou koji je postojao pre pojave epidemije, smatraju 
autori najnovijeg broja "Kvartalnog monitora", u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i 
Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Predlažu oslobađanje od poreza na imovinu u periodu trajanja 
epidemije za preduzeća iz oblasti hotelijerstva, odlaganje plaćanja poreza na zarade i socijalnih 
doprinosa za zaposlene koji nisu radili u periodu epidemije. Država bi mogla, dodaju, da formira fond 
iz koga bi odobravala vanrednu socijalnu pomoć radnicima koji su usled epidemije prestali da dolaze 
na posao. 
 
ZAŠTITNIK GRAĐANA ZORAN PAŠALIĆ 
 
NAJVIŠE PROBLEMA SA ČUVANjEM DECE 
 
Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da se najveći broj poziva njegovoj službi odnosi na pritužbe 
majki dece mlađe od 12 godina čiji poslodavci ne žele da primene preporuku da im omoguće odsustvo. 
 
Pašalić je rekao da poslodavci nisu u obavezi da poštuju preporuku jer ona nije obavezujuća, ali i 
podsetio da postoji porodični zakon, kao i da je jedno od 17 ljudskih prava koja ne mogu biti ukinuta - 
pravo dece. 
 
- Najveći broj poziva, između 30 i 40 odsto poziva zaštitniku odnosi se na taj problem. Prema zakonu 
jedan roditelj deteta do sedam godina mora ostati sa detetom, dok je za decu do 12 godina to samo 
preporuka koju većina poštuje, ali ne svi - rekao je Pašalić i apelovao da se primenjuje gde god je to 
moguće. 
 
On je dodao da dobija žalbe građana koji su u vanrednom stanju dobili otkaze i da takve slučajeve 
upućuje inspekciji rada. 
 
- Na brojeve telefona 011 2068 100 od 8 do 16 sati, 064 8768505 od 16 do 22 sata, i na 066 8007009 
od 8 do 22, građani mogu prijaviti ako smatraju da su im ljudska prava ugrožena - rekao je Pašalić. 
 
On je apelovao da se o zaraženima ne iznose podaci u javnost, a za one koji sami objave da su zaraženi 
veruje da to rade iz dobre namere, ali ni to ne preporučuje. 
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Nakon Vučićeve poruke, oglasili se vlasnici "Naisa": Predsedniče, izvini! Nećemo 
otpuštati radnike 
 
Novosti online 
  
Vlasnici i menadžment hotela "Nais" izvinjavaju se predsedniku Srbije Aleksandru 
Vučiću, radnicima koji su se uznemirili zbog mogućnosti da izgube svoja radna mesta 
Vlasnici i menadžment hotela "Nais" izvinjavaju se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, radnicima 
koji su se uznemirili zbog mogućnosti da izgube svoja radna mesta, kao i svima koji svakodnevno 
ulažu ogromne napore u borbi protiv korona virusa. 
 
"Nakon reakcije predsednika Vučića, a svesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi Srbija odlučili smo 
da uprkos ekonomskim gubicima koji nam predstoje ipak sve radnike ostavimo na platnom spisku 
hotela, nezavisno od radnog statusa, do kraja vanrednog stanja. Odlučili smo da sačuvamo sve svoje 
radnike i njihove porodice da bismo uživali u vremenu koje dolazi nakon pobede nad koronavirusom. 
Ovo teško vreme zahteva solidarnost svih nas i mi želimo da pokažemo da ćemo uvek biti uz Srbiju. 
Nastavićemo zajednički borbu protiv koronavirusa i ekonomskih posledica koje je izazvao i 
pobedićemo!", poručili su vlasnici hotela "Nais". 
 
 

Predsednik Vučić uputio oštru poruku Tončevu: Ko bude otpuštao radnike neće 
imati pomoć države 
 
NovostiOnline  
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na vest o otpuštanju radnika iako 
je apelovao na poslodavce da ne čine 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na vest o otpuštanju radnika iako je više puta od 
početka epidemije i uvođenja vanrednog stanja apelovao na poslodavce da ne čine. 
 
Na svom instagram nalogu buducnostsrbijeav, on je uputio oštru poruku vlasniku hotela Nais, Ivici 
Tončevu, koji je otpustio 60 odsto radnika: 
 
 
-Kako saznajem, hotel Nais u vlasništvu Ivice Tončeva otpustio je 60 posto radnika. To je njegovo 
pravo, ali zbog toga neće imati apsolutno nikakvu podršku države Srbije. Još jednom molim 
poslodavce da čuvaju svoje radnike. 
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PRIVREDNICI, STRPITE SE JOŠ KOJI DAN O merama i zvanično 
najkasnije naredne nedelje, na stolu u Vladi VIŠE OPCIJA 
S. Lakić 
 
Šteta koju trpi i koju će tek pretrpeti srpska ekonomija meriće se, prema prvim procenama 
ekonomista, stotinama miliona evra. Privredni rast će umesto očekivana četiri odsto iznositi dva 
procenta. Najveći udar pretrpeće privatni sektor, i to u oblastima koje su zbog posledica korona 
virusa praktično stale. 
U Vladu gotovo svakodnevno stižu predlozi mera - i privrednih komora i asocijacija preduzetnika i 
udruženja privrednika i pojedinačno velikih kompanija. Zasad je Poreska uprava zamrzla prinudnu 
naplatu, a NBS je donela i odluku o zamrzavanju kredita. 
Nove Vladine mere treba očekivati najkasnije do kraja sledeće nedelje. U Nemanjinoj 11 vagaju kako 
da na najbolji mogući način iskoriste 2,5 do 4,5 milijarde evra, sa koliko su planirali da pomognu 
srpsku privredu. 
Izvor "Blic BIznisa" kaže da su Vladi u fokusu radna mesta i da će s tim u vezi i formirati najveći broj 
mera. 
"Cilj je sačuvati radna mesta i sprečiti otkaze. To znači da su u fokusu očuvanje delatnosti koje imaju 
najveće gubitke poput turizma, ugostiteljstva, putničkog saobraćaja, delatnosti koje su prakitčno stale. 
Opcija koja se najviše razmatra jeste upravo pomoć najugroženijima i to na sledeći način - 
poslodavcima se može reći ne otpuštajte ljude, dajte im bar minimalac , a mi ćemo vas tokom krize 
osloboditi ili uvesti olakšice na porez na zarade i doprinose", kaže naš izvor. 
Jedna od ideja koja provejava jeste i da država preuzme na sebe trošak zarada zaposlenih za čijim 
radom neće postojati potreba tokom vanrednog stanja i u periodu od 90 dana od njegovog ukidanja. 
Takođe, nije isključeno ni osnivanje fonda koji bi preduzetnicima omogućio pristup povoljnim 
kreditima, a koje bi delimično mogla da garantuje država. 
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da bi podrška privredi trebalo da 
bude usmerena tamo gde će dati najveći efekat i delatnostima koje su najviše pogođene ovom krizom, 
jer bi sada za pomoć mogao da se javi i veliki broj privrednika koji su i inače loše poslovali. 
"Mi nismo bogata zemlja i država sigurno neće moći da pomogne svima u privatnom sektoru. Zato bi 
trebalo da identifikuje najugroženije sektore privrede i da usmeri sredstva tamo gde može da se 
ostvari najveći multiplikativni efekat. To znači da bi pomaganjem jednoj grani privrede posredno 
pomogla i velikom broju povezanih grana", objašnjava profesor Savić u razgovoru za "Blic Biznis". 
Govoreći o privatnom sektoru, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da država sprema plan i mere za 
posebno ugrožene kompanije, ali i za ostale privrednike i da je paket težak između 2,5 i 4,5 milijarde 
evra. 
"Mi nećemo obećavati bajke kao što to drugi rade. Imamo plan i radimo na njemu. On uključuje mere 
za najugroženije sektore poput turizma, servisa i usluga, ali i druge kompanije. Ali, toliku viku koju su 
podigli neki, posle 16 dana krize... To što su obećali evropski lideri u svojim zemljama, te milijarde 
odakle im to? To oni neće ostvariti", rekao je Vučić. 
Fiskalni savet je Vladi dao zeleno svetlo. Ocenjuje da jeste opravdano da država tokom trajanja ove 
krize deo sredstava opredeli za finansijsku podršku, odnosno za poreske olakšice ekonomski 
ugroženim delovima privrede. 
"Iako će taj trošak izvesno postati javni dug koji će kasnije otplaćivati svi građani, Srbija je 
zahvaljujući zdravim javnim finansijama trenutno u mogućnosti to da uradi. Najugroženiji su 
trenutno zaposleni u privatnom sektoru, koji bi mogli ostati bez posla ili primanja i mala i srednja 

https://sport.blic.rs/autori/s-lakic
https://www.blic.rs/korona-virus-srbija
https://www.blic.rs/korona-virus-srbija
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preduzeća koja nemaju raspoložive resurse da se izbore s padom poslovne aktivnosti. Trenutno nisu 
ugroženi zaposleni u javnom sektoru i penzioneri jer oni imaju stabilne poslove i primanja", ocenili su 
u Fiskalnom savetu. 
 

 
 

Вирус сеје десетине милиона отказа 
 
Привредна кома широм света могла би да остави без плате 24,3 милиона радника, процењују 
УН 
Аутор: Тања Вујић 
 
Глобално тржиште рада суочава се данас, у јеку пандемије на тлу 192 државе, с најгором 
кризом модерног времена, упозоравају Уједињене нације. Привредна кома доброг дела света и 
оштра принудна ограничења кретања људи (међу њима и запослених) могла би застрашујућом 
брзином да отера у лумпенпролетаријат између 13 и 35 милиона људи, проценила је агенција 
УН по имену Међународна организација за рад (ИЛО). Прецизније, без посла би могло да 
остане између 13 и 24,7 милиона људи. Истовремено, у „сиромаштво уз рад” до краја године 
могло би да падне између 8,8 и 35 милиона оних који ће дотле успети да остану на радним 
местима, али с драстично сниженим примањима. 
Овај сценарио ипак се може избећи, поручују званичници УН са Женевског језера. 
„Ово није глобална здравствена криза. Ово је такође огромна економска и криза тржишта рада, 
која има велике последице на људе”, истиче Гај Рајдер, генерални директор ИЛО. 
„Уколико дође до међународне координације одговора на текућу драму глобалног тржишта 
рада, каква је уследила током финансијске кризе 2008–2009, последице по раст глобалне 
незапослености могле би бити знатно мање”, поручује ИЛО. 
Тада – у време највеће глобалне финансијске кризе од Другог светског рата – без посла и плате 
остала су 22 милиона људи. 
У бици против смртоносног биолошког непријатеља свет очигледно још нема заједнички 
именитељ око којег би се окупио у заштити не само берзи и бизниса, већ и здравља човечанства 
угроженог короном, па и радника. У апокалиптичном сценарију ширења вируса (преко 350.000 
заражених), најслабије плаћена, оскудно образована, најсиромашнија и сезонска радна снага 
изгледа да ће се наћи на удару привредно-финансијског „корона цунамија”. 
Према проценама ИЛО, отпуштене раднике широм света чека збирни губитак месечних и 
других прихода у вредности између 860 милијарди и 3,4 билиона америчких долара. Шта ће тај 
народ да ради са собом када остане без месечних прихода, потпуно је неизвесно. Не чуди стога 
то што политички и финансијски центри у Европи (актуелном глобалном жаришту пандемије) 
и Америци (са све већим бројем заражених, поготово у Њујорку, иначе седишту најјаче светске 
берзе, на Волстриту) апелују једни на друге да се крене не само с баснословним спасавањем 
берзанског бизниса и водећих фирми, већ и са „хеликоптерским” добацивањем готовине 
обичном народу. Колико ће, у међувремену, садашњи апели разних нивоа власти широм света 
деловати на приватне послодавце и кирајџије да „разумеју” новонасталу ситуацију угрожене 
радничке класе, загонетка је. Више од 40 одсто Американаца нема при руци довољно готовине 
да би покрило било какав трошак у износу од 400 америчких долара, известио је „Волстрит 
џорнал”. 
С оне стране Атлантика, процене о размерама „корона кланице” на тамошњем тржишту рада 
баратају „тврђим” бројкама од процена ИЛО за цели свет. Привремено заустављање 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/882/Tanja-Vujic
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привредних делатности – од енергетског сектора до сервисне индустрије и ваздухопловних 
компанија – угрожава 37 милиона радних места у САД, судећи по индексу квалитета послова на 
тржишту САД, који одмерава конзорцијум четири институције, предвођен Правним 
факултетом Универзитета Корнел. Из америчких Федералних резерви (Фед – централне банке 
САД) стижу још суморније прогнозе. Наиме, Џејмс Булард, председник огранка Феда у Сент 
Луису, упозорава да би незапосленост у Америци у другом кварталу могла да достигне 30 одсто, 
што је 50 милиона радно активних грађана САД. 
Ипак, није се, изгледа, свима смркло. „Амазон” је јуче објавио да отвара конкурс за нова радна 
места и удвостручује плату за прековремени рад због енормних наруџбина „забрављених” 
широм света. 
 

Министарство детаљно објаснило која су права и обавезе радника и 
послодаваца у ванредном стању 
 
Поводом недоумица грађана, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
детаљно је објаснило права и обавезе радника и послодаваца у свим могућим ситуацијама 
током ванредног стање. 
Министарство је апеловало на послодавце да, ако то дозвољава природа делатности и посла, 
запосленима организују рад од куће, уз напомену да они који раде од куће имају једнако право 
на зараду као и запослени који раде на свом радном месту. 
Како се наводи у објашњењу објављеном на сајту Министарства, запослени који раде од куће 
немају право на накнаду трошкова превоза, као ни на накнаду других трошкова у вези са 
организацијом рада на овакав начин. 
Према препоруци за организовање рада у јавним управама и државним институцијама током 
ванредног стања, коју је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, 
неопходно је да послодавац омогући рад од куће запосленима који су најугроженији од вируса 
ковид-19 - хроничним болесницима и старијима од 60 година, као и родитељима деце до 12 
година у случају да су самохрани родитељи или ако је другом родитељу установљена радна 
обавеза. 
Ову препоруку, треба применити и на послодавце у приватном сектору, уколико то дозвољава 
делатност рада послодавца. 
Уколико се због делатности и природе посла не може организовати рад од куће, послодавац је 
дужан да обезбеди мере заштите и здравља запослених, као и да организује рад у сменама, како 
би што мањи број запослених и других радно ангажованих лица обављао рад у једној 
просторији. 
Послодавац треба да омогући једном родитељу са дететом до 12 година да ради од куће, а 
уколико је немогуће организовати такав рад, неопходно је да се организује рад у сменама, тако 
да се распоред рада запосленог родитеља не поклапа са распоредом рада другог родитеља који 
има радну обавезу. 
Запослени који је у самоизолацији у складу са решењем издатим од надлежног органа, има 
право на накнаду зараде према Закону о здравственом осигурању. 
Првих 30 дана одсуства плаћа послодавац, а од 31. дана Републички фонд за здравствено 
осигурање. 
Запослени у самоизолацији или карантину треба да се јаве послодавцу телефоном и да мејлом 
или неким другим електронским начином комуникације пошаљу скениран или сликан 
наведени акт надлежног органа. 
Потврду о привременој спречености за рад, као и дознаку за запосленог, може да достави члан 
породице или сам запослени кад престану разлози због којих није могао да је достави. 
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Право на накнаду зараде нема осигураник ако намерно спречава оздрављење или ако је 
злоупотребио право на коришћење одсуствовања са рада због привремене спречености за рад 
на неки други начин (на пример прекршај самоизолације/карантина). 
Накнада зараде, према Закону о здравственом осигурању, просечна је зарада коју је осигураник 
остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост зарад, 
и одређује се у висини 65 одсто од основа за накнаду зараде. 
Право на накнаду зараде немају радно ангажовани по основу уговора ван радног односа, осим 
ако у уговору није утврђена и новчана накнада за случај када се не обављају послови за који је 
закључен уговор. 
Уколико послодавац има смањен обим посла или је у потпуности прекинуо рад, запослени се 
могу упутити на тзв. принудни годишњи одмор у трајању од 45 радних дана, односно и дуже у 
складу са Законом. 
У том случају запослени имају право на накнаду зараде најмање у висини 60 одсто просечне 
зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде. 
Висина накнаде зараде за време прекида рада наредбом надлежног државног органа или 
надлежног органа послодавца због необезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља 
на раду, која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених, 
утврђује се и исплаћује у висини утврђеној колективним уговором/правилником о раду и 
уговором о раду. 
Послодавац који отказује радни однос запосленом јер је технолошки вишак, обавезан је да 
донесе програм решавања вишка запослених, као и да запосленима које је утврдио као 
технолошки вишак, исплати отпремнину пре отказа уговора о раду. 
Уколико послодавац не исплати отпремнину, а запосленом престане радни однос, инспектор ће 
вратити на рад све запослене код којих послодавац није испоштовао одредбе закона. 
Право на новчану накнаду има запослени на неодређено време који је проглашен 
технолошким вишком, запослени на одређено време, као и лице које по основу уговора 
обављало привремене и повремене послове, а које је у периоду од најмање 12 месеци 
непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци било у осигурању. 
Од 23. марта 2020. године, сва лица имају могућност да се Националној служби за 
запошљавање пријаве електронски како би остварили право на новчану накнаду. 
Запослени који сматрају да им је повређено право из радног односа и по основу рада, могу се 
обратити Инспекторату за рад, које ће у складу са законом и својим надлежностима и 
овлашћењима предузети одговарајуће мере. 
Запослени могу да се обрате путем мејла inspektorat@minrzs.gov.rs или kontrola@minrzs.gov.rs 
или бесплатним позивом на телефонски број 0800 300 307. 
 

 
Pad ekonomske aktivnosti u evrozoni u martu bez presedana 
Piše: Beta 

 
 
Aktivnost privatnog sektora u 19 zemalja evro zone pala je u martu tempom bez presedana kao 
posledica pandemije korona virusa, zbog čega analitičari ocenjuju da je „recesija tek počela“. 
Prema danas objavljenoj prvoj proceni kompozitnog indeksa PMI, koji meri poslovnu aktivnost, taj 
indeks je 31,4 poena, u odnosu na 51,6 poena u februaru, što je najveći pad globalne aktivnosti od prve 
publikacije podataka u julu 1998, saopštila je finansijska firma Markit koja sprovodi anketu. 
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Kada je indeks PMI koji odražava poverenje direktora za nabavku firmi viši od 50 poena to znači da 
privredna aktivnost raste, a ako je ispod tog praga znači da pada. 
„Prethodni rekodni pad kompozitnog indeksa PMI (36,2) bio je zabeležen za vreme svetske krize, u 
februaru 2009“, podseća Markit. 
Snažan pad indeksa objašnjava se vanrednim merama koje su razne zemlje usvojile da bi zaustavile 
širenje korona virusa što je jako poremetilo aktivnost firmi. 
Indeks aktivnosti usluga u evrozoni pao je na 28,4, u odnosu na 52,6 u februaru, što je takođe 
istorijski rekord. 
Indeks prerađivačkih firmi, pao je na 39,5 u odnosu na 48,7 u februaru, na najniži nivo u poslednjih 
131 mesec. 
Nije iznenađenje da su dve glavne privrede u evro zoni pogođene, tako da je u Francuskoj indeks pao 
sa 52 u februaru na 30,2 u martu, a u Nemačkoj je pao sa 50,7 u februaru na 37,2 u martu. 
Anketa takođe ukazuje na stepen pesimizma bez presedana u dva razmatrana sektora kada je reč o 
prognozama za aktivnost na dvanaest meseci. 
Pad globalne aktivnost „daleko“ prevazilazi pad zabeležen na vrhuncu svetske finansijske krize, rekao 
je Kris Vilijamson ekonomista u firmi Markit. 
Po njemu to ukazuje na pad BDP-a od oko dva odsto u prvom tromesečju, a taj veliki pad ekonomske 
aktivnosti preti da se produbi u mesecima koji dolaze tokom verovatnog sprovođenja sve drastičnijih 
mera namenjenih borbi protiv sanitarne krize. 
 

Pismo predsednika kineskog sindikata HBIS-a zaposlenima u HBIS Serbia 
 
Piše: Podunavlje 

 
 
U ovim teškim trenucima „čelično“ prijateljstvo kineskog i srpskog naroda, zaposlenih u HBIS Kina i 
HBIS Srbija potvrđuje se i na sindikalnom planu. 
Juče je Nezavisni sindikat metalaca Hesteel Serbia primio je pismo podrške od našeg brata Zhang Ke 
Qianga, predsednika sindikata HBIS Kina, rekao je za Podunavlje.info mr Jovan Stojković, predsednik 
Nezavisnog sindikata metalaca Hesteel Serbia u Smederevu. 
Zhang Ke Qiang, predsednik sindikata HBIS u Kini na početku pisma obraća se jasnom porukom 
zaposlenima: „HBIS Srbija, sutra će vam biti bolje“ i nastavlja obraćanje kolegi Stojkoviću: 
”Veliko Vam hvala na pismima i najboljim željama. Od dana kada je po prvi put izbila epidemija 
upućivali ste nam vaše pozdrave i izražavali zabrinutost, tako da zaista osećamo srdačnu brigu i 
duboko prijateljstvo svih zaposlenih u HBIS Group Iron and Steel Srbija i srpskog naroda za HBIS 
Tangsteel. 
Trenutno je epidemiološka situacija u Kini efikasno kontrolisana, a proizvodnja i život se postepeno 
vraćaju u normalu. Uz snažnu podršku Vas i HBIS Srbije, puni smo samopouzdanja da ćemo u 
potpunosti pobediti ovaj virus. 
Sa svoje strane, HBIS Tangsteel i ja vam iskreno želimo dobro zdravlje tokom ove epidemije. Čvrsto 
verujte da ćete pobediti u borbi protiv bolesti! Iskreno se nadam da će HBIS Srbiji sutra biti bolje”, 
navodi u pismu Zhang Keqiang, predsednik sindikata Hebei Iron and Steel Tangsteel Union. 
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Pandemija će muzičare dovesti do prosjačkog štapa 
 
 
U pandemiji koronavirusa koncertne dvorane se zatvaraju, operske kuće otkazuju čitave sezone, a 
značajne muzičke institucije u svetu primorane su da otpuste veliki broj svojih radnika. 
Njujorška Metropoliten opera saopštila je da je otkazala ostatak sezone 2019/20. Zbog takve odluke, 
muzičari u orkestru i horu neće biti plaćeni dok je ova institucija zatvorena. 
 
Zaposleni u sindikatima koji rade puno radno vreme i dalje će biti pokriveni zdravstvenom zaštitom, 
ali zarade će biti isplaćene samo do kraja marta. 
Na drugom kraju sveta situacija je ista. Muzičari iz orkestra Opere u Sidneju protestovali su ispred 
najveće australijske umetničke ustanove. Muzičari su zatražili od vlade da im pruži hitnu finansijsku 
podršku navodeći da je sektor izvođačkih umetnosti opustošen pandemijom koronavirusa. U Operi u 
Australiji, neki muzičari su na dvonedeljnom plaćenom godišnjem odmoru. Nije potvrđeno da će 
muzičari dobijati platu nakon marta. 
 
Ovakve odluke sve su češće širom sveta. Sirk di Solej (Cirque du Soleil) je takođe u teškoj situaciji, 
nakon što ih je pandemija primorala da prekinu sa programom. Ova institucija sa sedištem u 
Montrealu privremeno je otpustila 4.679 zaposlenih – 95 odsto svoje radne snage. 
U saopštenju za medije navodi se da: „Kompaniji nije preostalo ništa drugo nego da potpuno zaustavi 
aktivnosti dok pandemija ne postane kontrolisana i dok izvođači, zaposleni i publika više ne budu 
izloženi riziku“. 
 

 
 

G7: Učinićemo sve da obnovimo privredni rast i zaštitimo radna mesta 
 
 
AUTOR: 
 
Beta/AFP 
Grupa sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) obećala je da će "učiniti sve 
što je neophodno za obnovu poverenja, privrednog rasta i zaštite radnih mesta" zbog 
posledica pandemije koronavirusa. 
U saopštenju objavljenom u Vašingtonu, zemlje G7 ističu spremnost na saradnju sa zvaničnicima 
centralnih banaka u cilju suočavanja sa krizom koja će ove godine gurnuti svetsku privredu u recesiju. 
"Paralelno sa naporima naših zemalja na proširenju zdravstvenih usluga, ministri finansija G7 
preduzimaju i preporučuju svim zemljama podršku u oblasti likvidnosti i budžetskih proširenja kako 
bi se ublažile negativne posledice po privredu", dodaje se u saopštenju. 
Zemlje G7 su takođe navele da su spremne da podrže privredu onoliko dugo koliko je to neophodno. 
One ističu i potrebu da se efikasno ciljaju napori za podršku najugroženijim građanima i preduzećima. 

http://rs.n1info.com/journalist41/Beta-AFP-
http://rs.n1info.com/journalist41/Beta-AFP-
http://rs.n1info.com/journalist41/Beta-AFP-
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Navodeći različite mere koje su već preduzete, poput povećanja likvidnosti, olakšica za zajmove, 
odlaganje plaćanja poreza i otplate kredita, subvencije firmama, zemlje G7 ocenjuju da je svetska 
privreda u boljem stanju nego za vreme finansijske krize 2008. godine. 
"Opredeljeni smo da održimo ekspanzionističku politiku onoliko dugo koliko to bude potrebno, i 
spremni smo da preduzmemo nove mere, koristeći čitav niz instrumenata u skladu sa našim 
mandatom", istakle su zemlje G7. 
Centralne banke i ministri finansija G7 dodaju da ostaju u kontaktu, redovno razmenjujući 
informacije o privrednom i finansijskom razvoju kako bi se dao usklađen odgovor na posledice 
pandemije. 
Međunarodni monetari fond je u ponedeljak ocenio da bi recesija nakon pandemije koronavirusa 
mogla da bude gora od recesije iz 2008. godine. 
 
 
 
 
 
 


