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Vučić o novim ekonomskim merama: "Svaki punoletni građanin će dobiti 100 evra, 
platićemo minimalac svakom preduzetniku, obućaru,..." 
Novosti online  
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je emisiji "Prva tema" rekao da će Srbija doneti nove ekonomske 
mere zbog epidemije koje je izazvao virus korona 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je emisiji "Prva tema" rekao da će Srbija doneti nove ekonomske 
mere zbog epidemije koje je izazvao virus korona. 
 
- Manje se plašim za ekonosmke mere, nego za živote naših građana - rekao je Vučić. - 
 
On je istakao da će država pomoći da se radnici ne optuštaju i da će stimulisati preduzetnike u našoj 
zemlji da to ne čine. 
 
 
- Svi preduzetnici, mikro i mala preduzeća. Za sve te firme, za tri meseca, makar i ne trajala ta tri 
meseca, platićemo minimalac svakom preduzetniku, obućaru, pekaru, taksisti, frizeru. Svima ćemo 
dati minimalac. Od nas će imati frizer po 750 evra, na tri meseca. Radili, ne radili, platićemo im! 
Dajemo kao da padaju sa neba, da im pokrijemo nelikvidnost, da mogu posle nesmetano da nastave 
da rade kad sve prođe. To će nas koštati 700 miliona evra! 
 
Predsednik Srbije je obećao da će svakom građaninu, nije bitno da li je zaposlen ili ne, dobiti od 
države po 100 evra. 
 
- Srbija ima novca. Imamo 10 tona zlata, i još nešto napolju. Za šta ćemo imati para? Imamo više nego 
drugi, jer nisam dao da se povećaju plate do maksimuma, nisam se dodvoravao pre izbora. Iako je 
rekla Unija, ali i MMF da se zaboravi na javni dug. Ali mi nećemo to da zanemarimo, a javni dug ne 
sme da pređe 60 odsto. Kad sam postao premijer bio je 78. Tri načina finansiranja: Jedan su bužetske 
rezerve? Podižemo medicinarima plate, a ne smanjujemo u javnom sektoru. Uvek držimo u rezervi, 
jer razmišljamo o budućnosti. Drugi je zaduživanje na domaćem, a treće na međunarodnom tržištu. 
 
- Imamo tri načina finansiranja u budućnosti - unutrašnje budžetske rezerve, zaduživanje na 
unutrašnjem tržištu hartija od vrednosti, kao i zaduživanje na međunarodnom tržišti kapitala - 
objasnio je. 
 
- Mi smo našli još para. Razmišljamo da svakom punoletnom građaninu Srbije damo po 100 evar 
poklon da pojačamo potrošnju. To jeste bacanje u bunar, ali će dobro doći ljudima koji su siromašni", 
rekao je Vučić i objasnio da je za to potrebno 520 miliona evra. 
 
LAKŠE NAM JE NEGO TRAMPU 
 
- Mi brinemo za ekonomiju, ali mnogo više za živote ljudi. Nama je lakša situacija nego Donaldu 
Trampu na primer. Nisam rastrzan kao Tramp, nemam problem koji ima on. Nemačka će imati minus 
pet ili minus šest pad ekonomije, a mi ćemo imati duplo manji pad, a do kraja godine trudićemo se da 
budemo na nuli. "Fič" je već potvrdio kreditni rejting Srbije. Mi imamo više para nego drugi. 
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Mi smo za gazde, izgleda, potrošna roba: Ogorčeni trgovci izloženi riziku, traže bolji 
tretman 
J. Su. - E. B. T.  
 
  
Zaposleni u kompaniji "Delez" ogorčeni na svoje poslodavce i tvrde da rade u nehumanim uslovima. 
Ne organizuju prevoz, pa radnici čekaju prvi polazak autobusa i tiskaju se u njemu 
POJEDINI poslodavci u Srbiji sve više pokazuju nehumani pristup prema svojim zaposlenima. Rad od 
ranih jutarnjih časova, pa do kasnih večernjih, prekovremeni sati i vraćanje u prepunim autobusima. 
Među prvima koji su se požalili na uslove rada su zaposleni u kompaniji "Delez". Sliku povratka sa 
posla, gde se tiskaju jedan do drugog, podelili su na društvenim mrežama. Ko nema svoj prevoz čeka 
17.30 kada kreće prva linija GSP. 
 
- Došla sam kući u 19 časova, a izašla jutros u 5.30, pa da li je normalno da se mi, vaši radnici, koje 
nimalo ne cenite, vraćamo sa posla izmučeni i preumorni, u ovolikoj gužvi - navodi jedna od 
zaposlenih radnica. - Pritom, jedva smo se nagurali u autobus. Ne pamtim kada smo moje koleginice i 
ja osetile ovakvo poniženje. Još nam produžavate radno vreme do 16 časova, a nesposobni ste da za 
vaše radnike organizujete prevoz, kao što su to uradile ostale firme. Ne zahvaljujte se i ne reklamirajte 
se preko nas, jer ste na delu pokazali da smo za vas potrošna roba. 
 
Ono što dodatno muči zaposlene, kako smo čuli, jeste i to što se vraćaju istim autobusom kao i 
medicinski radnici, pa su uplašeni i za sebe, ali i za mušterije koje posle služe. 
 
Većina ostalih trgovinskih lanaca organizovala je prevoz za svoje zaposlene. Kako su nam rekli u 
"Univereksportu", njihovi trgovci rade svaki drugi dan od 7.00 do 15.00 časova i prevoz maksimalno 
čekaju 20 minuta. 
 
- Organizovali smo poseban prevoz za naše radnike - kažu u ovom trgovinskom lancu. - Koristimo 
privatne i službene putničke automobile, službeni autobus i zakupljeni prevoz. 
 
Iz "Lidla" poručuju da njihove prodavnice do daljeg rade od 7.00 do 15.00 časova. Oni navode da ne 
postoji jedno rešenje za dolazak i odlazak zaposlenih na posao, već su se, kako kažu, prilagodili 
situaciji, lokalnim i pojedinačnim okolnostima radnika. Radnici u "Lidlu" imaće uz maske i vizire, 
kako bi zaštitili sebe i druge. 
 
RADNjE DO 16 SATI 
 
TRGOVINSKI lanci planiraju da produže radno vreme do 16 časova, na insistiranje potrošača, kako bi 
svi oni koji rade stigli da obave kupovinu. 
 
"DELEZ": POŠTUJEMO ZVANIČNE MERE 
 
U KOMPANIJI "Delez" kažu da njihovi zaposleni u prodavnicama na teritoriji Beograda dolaze na 
posao automobilima ili posebnim linijama gradskog prevoza. Samo za one koji putuju iz Pančeva 
organizovan je poseban prevoz. 
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- U skladu sa zvaničnim merama koje su uvedene tokom vanrednog stanja prilagođeno je radno vreme 
- naglašavaju u "Delezu". - Kako bi zaposleni što manje izlazili iz kuće tokom radne nedelje, uvedene 
su promene u organizovanju smenskog rada. Zaposleni sada rade tako da tokom radne nedelje manje 
puta dolaze na posao i na taj način čuvaju i sopstveno i zdravlje svoje porodice. Nama su zdravlje i 
bezbednost zaposlenih na prvom mestu. 
 

Malim firmama neophodna pomoć: Asocijacija menadžera traži mere za 
ublažavanje ekonomskih posledica epidemije 
Beta  
 
Srpska asocijacija menadžera traži hitne ekonomske mere u cilju ublažavanja posledica pandemije 
kovid-19 na privredu, koje će pre svega biti usmerene na mikro, mala i srednja preduzeća 
Srpska asocijacija menadžera (SAM) traži od Vlade Srbije i Ministarstva finansija hitne ekonomske 
mere u cilju ublažavanja posledica pandemije kovid-19 na privredu, koje će pre svega biti usmerene 
na mikro, mala i srednja preduzeća. 
 
To poslovno udruženje smatra da buduće ekonomske mere treba da obezbede likvidnost preduzeća, 
rasterete zarade i omoguće refinansiranje tekućih potraživanja i kapitalnih investicija. 
 
Predloženo je i da se medjunarodne finansijske institucije uključe u finansiranje, nadzor i 
koordinaciju primene mera, u cilju postizanja njihovih dugoročnih efekata i održivosti privrednog 
rasta. 
 
SAM je poručio svojim članovima i poslovnoj javnosti da su u kriznim vremenima prioriteti zdravlje i 
sigurnost zaposlenih, očuvanje radnih mesta i poslovnih procesa, uz apel da se ne prekida lanac 
plaćanja koji bi srpsku privredu uveo u dublju krizu. 
 
Kako je saopšteno, SAM će podržati sve mere usmerene ka očuvanju domaće ekonomije. 
 
Predsednik Srbije Aleksnadar Vučić najavio je da će danas predstaviti paket ekonomskih mera koje 
treba da pomognu privredi i zaposlenima u vreme epidemije. 
 
 

 
 
 

Koliku platu će primati lekari i medicinsko osoblje koji usled borbe sa 
korona virusom završe na bolovanju 
 
Koliku platu će primati lekari i medicinsko osoblje koji usled borbe sa korona virusom završe na 
bolovanju? Dok grupa zaposlenih Kliničkog centra u Nišu kažu da su im već stigla rešenja o smanjenju 
plate za trećinu dok su na bolovanju, iz vrha srpske vlasti tvrde da umanjenje sleduje isključivo onima 
za koje se proverama utvrdi da su lažirali kontakt sa korona virusom kako bi izbegli odlazak na posao. 
⁃ Problem je samo u pojedincima za koje je registrovano da su prijavili nepostojeće kontakte sa korona 
virusom da bi otišli u nepotrebnu izlolaciju i da ne bi radili, a istovremeno dobijali punu platu kao oni 
što rade. To mora da se ispita i uradi pažljivo kako bi se izbegla mogućnost da se pojedinici "švercuju" 
ne samo na račun požrtvovanih lekara i medicinskih radnika, nego i svih građana koji zaista daju sve 
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od sebe da zajedno kao društvo pobedimo korona virus - kaže izvor "Blica" iz vrha vlasti koji je 
upoznat sa situacijom. 
CINS je prethodno objavio da je u vajber grupu medicinskih sestara zaposlenih u niškom Kliničkom 
centru u nedelju ujutru stigla odluka da će oni kojima je određena samoizolacija primiti svega 65 
odsto plate. 
Zoran Radovanović, direktor KC Niš, potvrdio je za CINS priču medicinskog osoblja, ali je objasnio da 
nije u pitanju samostalna odluka Kliničkog centra, već da je takav zakon. Naime, prema zakonu i 
mišljenju Ministarstva za rad, oni koji su u izolaciji tretiraju se kao da su na bolovanju i sledi im 65% 
od prosečne zarade. 
S druge strane, zakon predviđa da kad je privremena sprečenost za rad prouzrokovana povredom na 
radu ili profesionalnom bolešću zaposleni ima pravo na naknadu zarade 100 odsto zarade. Za sad je 
nejasno kako se tretira potreba za izolacijem zaposlenog usled borbe sa korona virusom na radu, u 
odnosu na potrebu za izolacijom usled privatnih kontakata nevezanih za radno mesto. 
Radovanović je Cinsu rekao i da ako je kod pojedinaca došlo do greške u slanju pomenutog 
obaveštenja, svakom od njih će u tom slučaju "biti isplaćeno 100 odsto zarade, a sve zarad pozitivne 
simulacije svim radnicima KC Niš, koji se danonoćno bore za živote i zdravlje svih pacijenata". 
Važni telefoni 
Telefoni epidemiološke službe za sve informacije 
Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235 
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566 
Budimo odgovorni prema sebi i prema drugima 
U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana sa nadležnim epidemiološkim 
službama, Ministarstvo zdravlja uvelo je dodatnih 20 brojeva telefona za sve informacije o korona 
virusu. 
Ministarstvo zdravlja otvorilo je još 10 dodatnih dodatnih brojeva, a preko istog linka možete da dođe 
i do brojeva telefona svih domova zdravlja širom Srbije. 
Otvorena je i jedinstveni kontakt centar za Kovid 19 - 19819 
 
 

 
 
 

Држава би што пре требало да најави олакшице за послодавце 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Други начин борбе у спречавању отпуштања радника јесте појачање инспекцијског назора над 
свима поступцима колективног отпуштања, а влада може да донесе и уредбу са законском 
снагом која би пооштрила критеријуме за то 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Држава не може да спречи приватног послодавца да отпусти раднике, али може да делује како 
би спречила колективна отпуштања запослених која се све чешће спроводе у дело као 
последица смањеног обима посла због епидемије вируса корона. За такво њено деловање, 
према мишљењу проф. Мариа Рељановића, научног сарадника на Институту за упоредно 
право, постоје два начина борбе – један су државни подстицаји послодавцима, али само под 
условом да они не смањују број запослених, а други је појачање надзора над свим поступцима 
колективног отпуштања. 

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/vesti/drustvo/otvoreno-novih-10-linija-za-sve-informacije-o-korona-virusu-i-kompletan-spisak/jx9t4eq
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/otvoreno-novih-10-linija-za-sve-informacije-o-korona-virusu-i-kompletan-spisak/jx9t4eq
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/jedinstveni-kontakt-centar-za-kovid-19-19819/cwfe8l9
http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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– Зато влада треба што пре треба да пропише олакшице (бескаматне кредите, исплаћивање 
дела накнаде запосленима који не могу да раде због вируса, опрост дела неплаћеног пореза и 
слично). Тако ће послодавци моћи лакше да се изборе са кризом – сматра проф. Рељановић, 
подсећајући да, иако ће можда те мере бити у неком тренутку на снази, питање од велике 
важности јесте када ће се то тачно догодити и којим ће послодавцима оне бити намењене. 
– Ако знамо да се откази већ увелико дешавају, онда нам мало значе подстицаји за послодавце 
који су већ отпустили раднике. Шта неком значи помоћ за десет дана ако у међувремену 
неколико десетина радника остане без посла? Зато мислим да мере не морају да се спроведу 
данас, али зато држава може да их најави већ данас, да би послодавци знали да ће моћи да се 
квалификују за олакшице, само ако одрже исти број радника, без масовног отпуштања – 
објашњава проф. Рељановић. 
Други начин борбе државе да се спречи масовно отпуштање радника, а то је појачање надзора 
над свима поступцима колективног отпуштања, предложио је недавно УГС „Независност” на 
последњој седници СЕС-а, али је министар за рад предлог одбио под изговором да држава у то 
не може да се меша. 
– Синдикат „Независност” је имао идеју да држава појача надзор тако да свако ко је отпуштен 
као вишак може да се обрати инспекцији рада, а да у случају колективног отпуштања 
послодавац сам пријави НСЗ-у колективно отпуштање, о чему потом НСЗ треба да обавести 
Министарство за рад, да би инспекција утврдила да ли се све то одвијало по закону. Не видим 
разлог зашто то не би било изводљиво. Наиме, пример фабрике каблова која је у једном дану 
отпустила 150 радника, очигледан је доказ да је посреди незаконито отпуштање којем нико 
засад не стаје на пут – подсећа проф. Рељановић. 
Председник Србије Александар Вучић недавно је казао да не може приватницима да нареди, 
већ само може да их замоли да не отпуштају раднике, али ни то, додаје научни сарадник 
Института за упоредно право, није сасвим тачно. 
– То видимо на примерима Италије или Шпаније, где су у припреми измене тамошњих закона 
о раду и то баш из тих разлога, да би се спречило отпуштање радника – наглашава Рељановић. 
Ипак, код нас то није изводљиво у таквом облику јер, додаје он, наша власт тврди да због 
околности скупштина не може да се састане. 
– Ако је то заиста тако, онда држава може да донесе уредбу са законском снагом која би 
пооштрила критеријуме за колективно отпуштање. Рецимо, ако послодавац има мање од 20 
запослених да се онда не примењују критеријуми за колективно отпуштање. Тај праг може да 
се смањи и на пет или десет радника или да се уведе потребно одобрење министарства за свако 
колективно отпуштање... Таква уредба би важила само у току ванредног стања, а после би 
могла да се укине, па би на снази поново био постојећи Закон о раду који се, ето, и даље 
примењује, а по којем послодавци нажалост могу да дају отказе радницима који им више нису 
потребни – наводи Рељановић. 
Да држава и те како може да забрани отпуштања радника сматра и Олга Вучковић Кићановић, 
стручњак за радно право и медијацију. 
– Ако на време помогне приватном сектору, избећи ће масовна отпуштања, а уколико им не 
помогне, добиће социјалне случајеве или велики број незапослених на бироу. И у таквом следу 
догађаја, сви ти људи биће на терету буџета, па је зато држави боље да помогне привреди на 
време, него да послодавце тера да отпуштају раднике само им издајући некакве социјално 
пожељне препоруке. У противном, стижу нама социјални немири, и тиме се само продубљује 
јаз између послодаваца и радника – уверена је Олга Вучковић Кићановић, подсећајући да 
послодавцима и даље теку све обавезе према држави, мала и средња предузећа и даље пуне 
буџет, а не треба заборавити да живе од текуће продуктивности. 
– Одакле њима новац да плате раднике ако им фирме не послују, обашка то што су ту и режије, 
кирије за простор… Зато ако им се не пружи конкретна помоћ, биће принуђени да отпуштају. 
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Ванредно стање у Србији не суспендује Закон о раду, па послодавац може да ради све што је 
радио и раније – каже Олга Вучковић Кићановић. 
 

Српска асоцијација менаџера тражи мере које ће помоћи мањим и 
средњим предузећима 
 
Српска асоцијација менаџера (САМ) тражи од Владе Србије и Министарства финансија хитне 
економске мере у циљу ублажавања последица пандемије ковид-19 на привреду, које ће пре 
свега бити усмерене на микро, мала и средња предузећа. 
То пословно удружење сматра да будуће економске мере треба да обезбеде ликвидност 
предузећа, растерете зараде и омогуће рефинансирање текућих потраживања и капиталних 
инвестиција. 
Предложено је и да се међународне финансијске институције укључе у финансирање, надзор и 
координацију примене мера, у циљу постизања њихових дугорочних ефеката и одрживости 
привредног раста, преноси Бета. 
САМ је поручио својим члановима и пословној јавности да су у кризним временима 
приоритети здравље и сигурност запослених, очување радних места и пословних процеса, уз 
апел да се не прекида ланац плаћања који би српску привреду увео у дубљу кризу. 
Како је саопштено, САМ ће подржати све мере усмерене ка очувању домаће економије. 
Председник Србије Алекснадар Вучић најавио је да ће данас представити пакет економских 
мера које треба да помогну привреди и запосленима у време епидемије. 
 

 
 

Širom regiona i Evrope male firme dobijaju novac za spas od krize 
Piše: M. Obradović 

 
 
Početne prognoze, od pre samo mesec dana, ukazivale su na smanjenje globalnog privrednog rasta za 
oko pola procentnog poena, ali je svetska ekonomija ipak trebalo da napreduje za oko dva odsto ove 
godine. 
     
Danas se već retko ko usuđuje da daje globalne prognoze, ali neke države, kao na primer Nemačka ili 
Velika Britanija, računaju sa recesijom od preko pet odsto. 
U SAD se oko 3,3 miliona ljudi prijavilo za državnu pomoć za nezaposlene. Čak 65 odsto ljudi koji su 
radili poslove sa nepunim radnim vremenom je ostalo bez posla. 
Zato je posle nekoliko dana natezanja u Senatu konačno donet paket pomoći bez presedana, težak čak 
2,2 hiljade milijardi dolara. Najvažniji deo paketa je fond od 500 milijardi dolara za pomoć 
pogođenim kompanijama i sličan fond za isplate do 3.000 dolara na račun američkih domaćinstava. 
Mala preduzeća moći će da računaju na kredite u ukupnom iznosu od 350 milijardi dolara, 250 
milijardi će biti namenjeno za pomoć nezaposlenima, a 100 milijardi za bolnice i zdravstveni sistem. 
U Evropskoj uniji članice se i dalje ubeđuju da li da se pokrene Evropski mehanizam za stabilizaciju, 
fond od 410 milijardi evra uspostavljen tokom svetske finansijske krize. 
Dok Belgija, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Portugal, Luksemburg, Španija i Slovenija traže da se 
pomogne, severnjaci predvođeni Holandijom smatraju da treba još sačekati da se vidi kolika će biti 
dubina krize. 
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U četvrtak uveče ministri finansija su o tome razgovarali, ali rešenje nije nađeno i stvar je odložena za 
dve nedelje. 
U međuvremenu, države se snalaze svaka za sebe. Nemačka će ponuditi privredi stotine milijardi evra 
preko državne razvojne banke KfW. 
Garantovaće do 90 odsto iznosa kredita za firme sa rokom dospeća do pet godina i u maksimalnom 
iznosu do milijardu evra po kreditu. 
Zajedno sa poslovnim bankama KfW će garantovati do 80 odsto zajma za likvidnost, ali ne više od 
polovine ukupne zaduženosti preduzeća. 
Velika Britanija za koju se procenjuje pad BDP-a od preko šest odsto ove godine plaćaće do 80 odsto 
plate za radnike koji bi ostali bez posla i za to će biti izdvojeno više od 10 milijardi evra. 
Kompanije će dobiti odlaganje plaćanja poreza što će koštati državu preko 30 milijardi evra. Ukupne 
mere pomoći privredi UK bi mogle da iznose oko četiri odsto BDP-a. 
Francuska će dati poreske olakšice u vrednosti 45 milijardi evra i 300 milijardi evra zajmova privredi. 
Vlada je izrazila spremnost da nacionalizuje velike kompanije, a oko 8,5 milijardi evra biće potrošeno 
na isplatu plata radnicima koji su ostali bez posla tokom dva meseca. 
Ali to su velike države i ekonomije sa kojima se nije porediti, zato da vidimo šta rade zemlje oko nas. 
Albanska vlada pripremila je paket pomoći za privredu vredan 340 miliona evra. Velika preduzeća 
dobiće pomoć od oko 100 miliona, dok će MSP moći da računaju na oko 60 miliona evra. 
Kamate za neplaćene račune za struju i za privredu i za stanovništvo pogođene epidemijom biće 
oproštene. Rok za plaćanje poreza na dobit za preduzeća sa prometom između 20.000 i 140.000 evra 
biće odložen za drugu polovinu godine. 
Bugarska je najavila paket mera vredan 2,3 milijarde evra za pomoć preduzećima čije poslovanje je 
ugroženo širenjem Covid 19. 
Državna razvojna banka (BDB) dobiće dodatni kapital od oko 250 miliona evra kojim će država 
garantovati za kredite ukupnom iznosu od oko 1,25 milijardi evra. Država će platiti 60 odsto zarada 
zaposlenih koji bi bili otpušteni zbog krize, a odloženo je i plaćanje poreza na dobit do 30. juna. 
Takođe će radnicima koji su na prinudnom odmoru biti ponuđeni beskamatni krediti. 
Hrvatska je početkom prošle nedelje usvojila niz zakona za pomoć privredi u iznosu od oko četiri 
milijarde evra. Pre toga je Hrvatska narodna banka smanjila obaveznu rezervu banaka sa 12 na devet 
odsto kako bi bankama obezbedila rast likvidnosti od oko 1,4 milijarde evra. 
Osim toga centralna banka je zabranila bankama isplatu dividendi za prošlu godinu, a isto se očekuje i 
za bonuse. Donet je tromesečni moratorijum na otplatu obaveza bankama i Hrvatskoj razvojnoj banci 
(HBOR). 
Na tri meseca je odloženo i plaćanje poreza i doprinosa na zarade. Uporedo s tim privreda će moći da 
računa na kredite za likvidnost. 
Država će nadoknađivati plate u visini minimalca za radnike koji bi u suprotnom bili otpušteni. 
Takođe će biti ubrzano odobravanje kredita iz evropskih fondova za koheziju i konkurentnost. 
Crna Gora je takođe usvojila tromesečni moratorijum na otplatu obaveza bankama i lizing 
kompanijama. 
Država je izdvojila kreditnu liniju od tri miliona evra po kamatnoj stopi od 1,5 odsto za kompanije 
koje se bave isporukom lekova, medicinske opreme i vozila, iz sektora turizma, transporta, usluga, kao 
i proizvodnje hrane. Plaćanje rente za državne nekretnine je odloženo za 90 dana, dok su sve javne 
nabavke osim hitnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema zabranjene. 
Severna Makedonija namerava da se zaduži za 600 miliona evra kako bi obezbedila likvidnost budžeta 
i sačuvala zaposlenost u vreme krize. 
Za zaduživanja od 400 miliona evra država će ponuditi obveznice sa rokom do 12 meseci, dok će 87 
miliona evra Makedonija pozajmiti od MMF-a i 100 miliona evra od Svetske banke. Za mikro i MSP 
preduzeća država će obezbediti 12 miliona evra beskamatnih kredita. Skoplje pregovara i sa EIB o 
kreditnoj liniji od 50 miliona evra koja bi se plasirala preduzećima bez kamate. 
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Rumunska vlada je povećala iznos garancija za kredite privedi pogođenoj epidemijom za milijardu 
evra, a prema najavama premijera Ludovika Orbana u slučaju nužde iznos se može povećati još 
trostruko. 
Kamata na ove kredite će biti subvencionisana od strane države. Takođe, država garantuje do 90 
odsto kredita do 200.000 evra i za 50 odsto kredita većih od 200.000 evra. Vlada će pokriti 75 odsto 
zarade ljudi koji su postali tehnički višak zbog krize i izdvojiće dva odsto BDP-a za pomoć sektorima 
pogođenim krizom. 
Slovenačka vlada je spremila mere podrške ekonomiji vredne dve milijarde evra sa ciljem da se zaštite 
radna mesta. 
Država će do maja sufinansirati plate i doprinose svih radnika za koje nema posla kako ne bi dobili 
otkaze, sa opcijom da se ovaj period i produži. Ovo važi i za ostale radnike koji zbog više sile ne mogu 
na posao, a tu spada i obaveza da se brine o deci. 
Oni koji ostanu bez posla odmah dobijaju socijalnu pomoć za nezaposlenost. Preduzetnici će dobijati 
pomoć u visini 70 odsto minimalne zarade, kao i plaćene poreze i doprinose na platu. Istovremeno 
zaposlenima u javnom sektoru biće smanjene plate za 30 odsto dok traje kriza. Isto toliko biće srezane 
i nadoknade za članstvo u upravnim i nadzornim odborima državnih preduzeća. 
Preduzećima pogođenim krizom biće ponuđeni krediti za likvidnost, a takođe će dobiti mogućnost 
odlaganja vraćanja kredita bankama do 12 meseci. 
 

CINS: Medicinarima iz KC Niš u samoizolaciji smanjena plata 
Piše: Beta 

 
 
Zaposlenima u Kliničkom centru Niš koji su upućeni na obaveznu sampizolaciju, zbog korona virusa 
kojim su mogli da budu zaraženi na radnom mestu, biće umanjena plata za 35 odsto, prenosi Centar 
za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). 
Kako zaposleni navode, nisu dobili dokumenta neophodna za otvaranje bolovanja, na osnovu kojih bi 
im se isplaćivala plata kao da su na bolovanju. 
Zoran Radovanović, direktor KC Niš, potvrdio je za CINS da će plate medicinskog osoblja biti 
umanjene, ali navodi da to nije samostalna odluka te zdravstvene institucije, već da je to propisano 
Zakonom o zdravstvenom osiguranju i mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i 
socijalna pitanja. 
Prema tim propisima, svi zaposleni koji se nalaze u izolaciji tretiraju se kao da su na bolovanju, zbog 
čega im sleduje 65 odsto od prosečne zarade. 
„Ukoliko je kod pojedinaca došlo do greške u slanju obaveštenja, svakom od njih će, u tom slučaju, 
biti isplaćeno 100 odsto zarade, a sve zarad pozitivne simulacije, svim radnicima KC Niš, koji se 
danonoćno bore za živote i zdravlje svih pacijenata“, kazao je Radovanović. 
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Đorđević: Uveren sam da će većina poslodavaca zadržati radnike 
 
 
AUTOR: 
Beta 
Izvor: N1 
 
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da je uveren da će većina 
poslodavaca zadržati radnike na poslu nakon najavljenih mera podrške Vlade. 
On je za TV Prva ponovio da poslodavci koji su otpuštali radnike neće moći da dobiju pomoć države 
ubuduće. 
"Mi vodimo evidenciju, izlazimo na svaku primedbu i evidentiramo, i kad se ovo bude završilo jednog 
dana, objavićemo ko su svi oni poslodavci koji su kršili radno pravo u vanrednoj situaciji", naveo je 
Đorđević. 
On je dodao da će, pored kazne za takve poslodavce, biti objavljen i registar s nazivima svih kompanija 
koje su kršile prava i podatke o tome koja su tačno prava kršili. 
Radnici koji su ostali bez posla tokom pandemije mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošlavanje, 
a preko portala te ustanove mogu se i prijaviti na evidenciju, rekao je Đorđević. 
"U pet dana, otkad radi elektronsko prijavljivanje u Nacionalnu službu za zapošljavanje 1.445 
nezaposlenih je zatražilo upis u evidenciju, od čega 1.152 i naknadu u slučaju nezaposlenosti", naveo 
je. 
Kazao je i da se građani u velikom broju javljaju preko kanala na Viber aplikaciji, koji je pokrenulo 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da iznose svoje probleme i postavljaju 
pitanja. 
Zahvaljujući tome, kako je rekao, juče je uspešno rešen problem porodilja koje su prvi put trebalo da 
izadju na veštačenje zbog posebne nege deteta, što nije bilo regulisano dosad, dok sada postoji jasna 
procedura kako mogu da ostvare svoja prava. 
Sve informacije o koronavirusu čitajte u našem Blogu uživo i na stranici Koronavirus. 
 

Nova ekonomija: Odlaganje plaćanja poreza, za paušalce pomoć u vidu 
minimalca 
 
AUTOR: 
Beta 
 
Nova ekonomija je objavila da će efekat mera pomoći Srbije, prema sadašnjem proračunu iznositi oko 
600 milijardi dinara, ili nešto oko 11 odsto projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Kako 
saznaje Nova ekonomija, među tim merama, koje bi trebalo da budu objavljene u utorak, biće 
odlaganje plaćanja poreza, direktna pomoć privatnom sektoru i finansijska pomoć preko Fonda za 
razvoj, kao i mere za podsticanje domaće tražnje. 
Plan je da se odloži plaćanje poreza na zarade i doprinosa za privatni sektor, uz kasniju otplatu nastale 
obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/Vesti/a583385/Koronavirus-u-Srbiji-i-svetu-30.mart.html
http://rs.n1info.com/Koronavirus
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Takođe, trebalo bi da bude odloženo plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu 2020. 
godine, kao i plaćanja poreza na imovinu u periodu april-jun za pravna lica i preduzetnike. 
Kad je reč o direktnoj pomoći privatnom sektoru može se očekivati, kako piše Nova ekonomija, da 
preduzetnici-paušalci koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro i mala preduzeća, dobiju pomoć u 
visini minimalca za vreme trajanja vanrednog stanja. 
Velika i srednja preduzeća kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada trebalo da dobiju pomoći u 
visini 50 odsto neto minimalne zarade za vreme trajanja vanrednog stanja. 
Preko Fonda za razvoj očekuje se program finansijske podrške firmama za obrtna sredstva, 
finaniranje obaveza prema državi i finansiranje plata onih koji su zaposleni preko Fonda. 
Preko Fonda bi bile obzbeđene i garancije bankama za nove kredite namenjene sektoru malih i 
srednjih preduzeća za obezbeđenje likvidnosti. 
"Ove mere podrazumevaju i moratorijum na isplatu dividendi osim za javna preduzeća", navela je 
Nova ekonomija i dodala da je potrebno doneti i set mera za podsticanje domaće tražnje. 
 

Novinarska udruženja i sindikat traže mere za pomoć medijima 
 
 
AUTOR: 
Beta 
 
Medijska i novinarska udruženja i sindikat Nezavisnost uputili su danas Vladi zajednički predlog 
mera, kako bi se suzbile negativne posledice po ekonomski opstanak medija i radna prava novinara i 
medijskih radnika i osigurao nesmetan protok informacija i potpuno i pravovremeno informisanje 
javnosti. 
Oni od vlade, izmedju ostalog, traže umanjenje ili oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza na 
zarade za vreme trajanja vanrednog stanja, zatim umanjenje ili oslobađanje od plaćanja poreza na 
dobit za vreme trajanja vanrednog stanja, oslobođenje od naplate komunalnih naknada i ostalih 
nameta gradova i opština, uključujući porez na imovinu, u vreme trajanja vanrednog stanja, a traže i 
uvođenje trajne mere oslobađanja plaćanja PDV-a. 
Traže i isplatu novca prema ugovorima zaključenih putem javnih konkursa za sufinansiranje 
proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u što kraćem roku, zatim potpunu obustavu 
naknada koje mediji plaćaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge 
(RATEL), Regulatornom telu za elektronske medije (REM), Emisionoj tehnici i vezama (ETV), 
organizaciji muzičkih autora Srbije SOKOJ, organizaciji proizvodjača fonograma Srbije OFPS i 
organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI, u vreme trajanja vanrednog stanja. 
Zatražili su i formiranje posebnog fonda za pravovremeno i istinito izveštavanje o vanrednom stanju, 
kao i borbi protiv dezinformacija, zatim podsticajne mere koje će društveno odgovorna lica i firme 
stimulisati za ulaganja u lokalne medije, kao i nekoliko mera za zaštitu radnih prava novinara i 
medijskih radnika. 
"U ovom trenutku, mediji se suočavaju sa dramatičnim umanjenjem prihoda usled gubitka prihoda od 
reklama i drugih poslovnih prihoda, sa nelikvidnosti i problemima u naplati potraživanja, sa 
odlaganjem ili prolongiranjem rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja ili drugih javnih 
konkursa, a u posebno teškoj situaciji su lokalni mediji i slobodni novinari", navodi se u pismu 
upućenom Vladi. 
Zatražili su i obezbeđivanje zaštitne opreme za medijske radnike, koji svoj posao obavljaju i tokom 
trajanja pandemije, kao i da se omogući učešće na konferencijama za medije i putem onlajn platformi 
sa mogućnošću postavljanja pitanja. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Veliki broj država je već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima te smatramo da će i 
naša država pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice i uvideti važnost 
postojanja profesionalnih medija u ovakvim okolnostima", poručuje se u pismu. 
Mere su zajednički predložili Asocijacija onlajn medija, Asocijacija medija, Asocijacija nezavisnih 
elektronskih medija, Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres, Nezavisno udruženje novinara 
Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija 
Nezavisnost. 
Sve informacije o koronavirusu čitajte u našem Blogu uživo i na stranici Koronavirus. 
 
 

 
 
 

Vanredno stanje: U javnom sektoru PUNA PLATA, a kod privatnika… 
 
Ministarstvo rada odredilo visinu zarade koja pripada zaposlenima u vanrednoj situaciji. Sindikati: 
Odluka obavezujuća za javni sektor. Oni koji rade za privatnike nezaštićeni, pišu Novosti. 
U javnom sektoru radi oko 700.000, a u privatnom oko 1,7 miliona ljudi 
Od početka vanrednog stanja, gotovo munjevito, bez posla je ostalo više desetina hiljada zaposlenih u 
privatnim preduzećima! I oni koji rade po novom režimu, zabrinuti su za svoju 
egzistenciju. Uredba koja je nedavno doneta, a čije je glavne mere pojasnilo Ministarstvo rada odnosi 
se pravo na naknade koje radniku pripadaju i u trenutnoj, vanrednoj situaciji. Ona se, pre svega, 
odnosi na javni sektor i državna preduzeća čiji su radnici, smatraju u sindikatima, bar privremeno 
zaštićeni, pišu Novosti. 
  
Prema Uredbi, apeluje se na poslodavce da, ukoliko to priroda posla dozvoljava, zaposlenima 
organizuju rad od kuće, a da, kao i svi radnici koji i dalje odlaze na posao, primaju 100 odsto zarade. I 
oni koji su na godišnjem odmoru primaće punu platu, dok je na prinudnom odsustvu, bez krivice 
zaposlenog zagarantovano 60 odsto zarade. Za vreme bolovanja, primaju 65 odsto plate, a kod 
bolovanja zbog povrede na radu 100 odsto zarade. Toliko je zagarantovano i ženama koje su 
na porodiljskom, kao i radnicima koji su na plaćenom odsustvu, zbog sklapanja braka, porođaja 
supruge, teže bolesti ili smrti člana porodice. 
SPAS U POMOĆI PRIVATNICIMA 
Kako kaže Ranka Savić, upumpavanje novca u privatni sektor je jedini spas, a sa time se slaže i 
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. 
- Računica je jednostavna, nema posla, nema prihoda, nema odakle ni da bude plata, i zato nema 
zakonske mogućnosti da se poslodavcima u privatnom sektoru zabrani da otpuste radnike - kaže 
Atanacković. - Sedam evropskih zemalja je već pokrenulo mere za spas privrede, privatnog sektora, pa 
je Holandija izdvojila 9 milijardi evra, Austrija četiri, Italiju je ukupno virus korona koštao 25 
milijardi. Treba znati da je ukupan BDP Srbije 40 milijardi evra i ne možemo očekivati takvu podršku. 
Ali ona, prilagođena našim ekonomski mogućnostima je neophodna i to što pre! 
  
Poslodavci su dužni da usklade poslovanje sa vanrednim stanjem, da roditeljima dece mlađe od 12 
godina omoguće rad od kuće, a kad to nije moguće da primene rad u smenama, da odlože službena 

http://rs.n1info.com/Vesti/a583123/BLOG-UZIVO-Koronavirus-29.-mart.html
http://rs.n1info.com/Koronavirus
https://www.okradio.rs/vesti/lokalne/vanredno-stanje-u-javnom-sektoru-puna-plata-a-kod-privatnika_78410.html
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:855658-Gradjani-ne-treba-da-brinu-Za-rad-od-kuce-bice-puna-plata
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putovanja. Moraju i da obezbede higijensku sigurnost zaposlenih, a da radnicima starijim od 60 
godina, hroničnim bolesnicima i roditeljima male dece obezbede posebnu zaštitu. 
  
U APR se nalazi 400.000 preduzeća, u kojima je zaposleno 2,5 miliona radnika. U javnom 
sektoru radi oko 700.000, a u privatnom oko 1,7 miliona ljudi. Oni koji ne ostanu bez posla, a rade 
za privatnike svakako mogu da računaju na manje plate. 
  
- Problem je što se Uredba odnosi gotovo u celosti na radnike u javnim preduzećima, dok poslednjih 
dana zaposleni u privatnom sektoru ostaju masovno bez posla i zaštite - kaže Ranka Savić, 
predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. - Više desetina hiljada ljudi je ostalo bez 
posla, jer je došlo do eksplozije raskida ugovora na neodređeno, ali čak i tamo gde su radnici bili 
zaposleni za stalno. Na njih apelujemo da ni slučajno ne potpisuju sporazumne raskide ugovora. 
  
Savićeva kaže da je stradao zanatski sektor, ugostiteljstvo, turizam... Prema podacima Nacionalne 
službe za zapošljavanje samo za poslednja tri dana, od kada se elektronski beleži, ima 892 nove 
prijave birou! 
  
- Ako država ne izađe hitno sa paketom mera za privatni sektor, sve što se sada dešava privatnom, 
desiće se i javnom, koji je zaštićen samo zasada, jer neće imati ko da plaća poreze i doprinose i puni 
budžet - kaže sagovornica Novosti. 
 
 

JUGPRESS  
 

Saglasnost za plaćeno odsustvo za vreme vanredne situacije dostavlja se 
elektronskim putem, nema više saglasnosti sindikata 
 
Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 
donela Zaključak da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo 
duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje 
reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja 
najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. 
Imajući u vidu da je će mnogi poslodavci zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada za vreme 
vanrednog stanja, imati potrebu, da u što kraćem roku upute zaposlene na plaćeno odsustvo u skladu 
sa članom 116. stav 2. Zakona o radu, Ministarstvo je predložilo da se rešenja za davanje saglasnosti za 
upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog 
dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti 
osnovanom na nivou Republike. 
Na ovaj način skratiće se propisana procedura upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 
radnih dana, a samim tim i neizvesnost do konačnog odlučivanja po zahtevu. 
Rešenje će Ministarstvo dostavljati poslodavcima, elektronskim putem, a na osnovu obrazloženog 
zahteva poslodavca i potrebne dokumentacije dostavljene elektronskim putem, sa rokom važenja 
najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. 
Zaposleni koji po ovom osnovu odsustvuju sa rada, imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini 
60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade. 
Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu i ugovorom o radu, naknada zarade po ovom osnovu 
može da se utvrditi i u većem procentu od naknade zarade propisane zakonom. 
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