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SSSS: Puna naknada za zdravstvene radnike koji su na bolovanju 
Piše: FoNet 

 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) zatražio je danas od Vlade Srbije da zdravstveni radnici, 
koji se nalaze na bolovanju zbog korona virusa, primaju naknadu u punom iznosu, a ne umanjenu 
kako se to desilo nedavno sa niškim lekarima. 
     
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je u dopisima, upućenim predsednici Vlade Srbije Ani  Brnabić i 
ministru rada Zoranu Đorđeviću, zatražio da se ispravi ta nepravda, do koje je „verovatno došlo usled 
propusta“. 
„Verujući da je do ove situacije došlo zbog propusta nastalog usled izuzetno teške i složene opšte 
situacije, očekujemo da se ona prevaziđe prihvatanjem zahteva iznetih u ime desetina hiljada 
zdravstvenih radnika koji se nesebično i samopregorno svaki dan bore protiv opasnosti koja se 
nadvila nad svima nama“, navodi se u dopisu. 
 

Đorđević: Uveren sam da će većina poslodavaca zadržati radnike 
Piše: Beta 

 
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas 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 
izađu na veštačenje zbog posebne nege deteta, što nije bilo regulisano dosad, dok sada postoji jasna 
procedura kako mogu da ostvare svoja prava. 
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Čadež: Vlada prihvatila većinu antikriznih mera koje je predložila privreda  
Piše: Beta 

 
 
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas da je Vlada Srbije prihvatila većinu 
antikriznih mera koje je predložila privreda i da je važno da one što pre budu sprovedene. 
     
 
„Paket antikriznih mera u vreme vanrednog stanja usled epidemije korona virusa, koji će sutra biti 
predstavljen, osiguraće da mala i srednja preduzeća u Srbiji ostanu stub privrede“, rekao je Čadež za 
TV Prva. 
On je kao značajne mere istakao garancije koje će država davati za kreditiranje malih i srednjih 
preduzeća, zatim korporativne obveznice koje će izdavati veća preduzeća, kao i odlaganje plaćanja 
poreza i doprinosa. 
Po rečima predsednika PKS, nema značajnijih otpuštanja radnika u vreme epidemije. 
„Velike firme koje su obustavile proizvodnju dale su radnicima plaćeno odsustvo“, kazao je Čadež. 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je najavio da će paket mera pomoći privredi biti u vrednosti 
pet milijardi evra. 
 
Predsednik odložio predstavljanje mera medijima, pa ih objavio u TV emisiji 

Minimalac za radna mesta, a 100 evra za propagandu 
Piše: M. Obradović 

 
 
„Maksimalni pad BDP-a u ovoj godini biće 1,8 odsto“, najavio je preksinoć predsednik Srbije 
Aleksandar Vučić uoči današnjeg predstavljanja ekonomskih mera za pomoć privredi i dodao da će se 
truditi da godinu završimo na nuli „što bi bio najbolji rezultat u Evropi“. 
Nakon monetarnih mera, konačno su na red došle i fiskalne i to prema Vučićevim rečima, teške pet 
milijardi evra. 
Najvažnije su da će mikro i malim preduzećima i preduzetnicima i zaposlenima kod njih, koji nisu 
otpustili više od 10 odsto ljudi biti isplaćene minimalne zarade iz budžeta u naredna tri meseca. 
Prema Vučićevim rečima, to je oko 750 evra po zaposlenom, što će budžet koštati oko 700 miliona 
evra. 
Druga mera, koju su sva udruženja privrednika tražila je relaksacija plaćanja poreskih obaveza, pre 
svega poreza i doprinosa na zarade čije plaćanje će biti odloženo za sledeću godinu. Isto se odnosi i na 
akontaciju poreza na dobit. 
Država će sa bankama osnovati i garantni fond u koji će prema Vučićevim rečima banke staviti dve 
milijarde evra, a država će garantovati zajmove za oko 550 miliona evra tokom tri godine. Godišnja 
kamatna stopa na ove kredite u dinarima biće 3,5 odsto. Pored toga Fond za razvoj ima oko 200 
miliona evra na raspolaganju za kredite za likvidnost sa kamatom od jedan odsto. 
Kao važnu meru za pomoć srednjim i velikim preduzećima Vučić je naveo da će država otkupljivati  
korporativne obveznice i na taj način upumpavati novac u privredu, čak spominjući i da će to biti 
način za pomoć državnim preduzećima kao što su Telekom, EPS ili Er Srbija za koju je moguća i 
dokapitalizacija. 
Ipak, najveći publicitet je izazvala izjava da se razmišlja o isplati po 100 evra svakom punoletnom 
građaninu Srbije, što bi državu koštalo 520 miliona evra. 
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Ekonomisti uglavnom pozdravljaju mere odlaganja poreza i isplatu minimalaca maloj privredi 
posebno jer su takve mere već donele privrede širom sveta. Ono što izaziva dozu skepse je namera da 
se linearno isplati svima, i onima sa velikim primanjima i onim bez ikakvih primanja po 100 evra. 
Saša Đogović iz Instituta za istraživanje tržišta ističe da je to populistička mera i da treba uvesti neki 
kriterijum. 
„Nema smisla davati po 100 evra i članovima kluba Privrednik i ljudima koji su ostali bez posla i koji 
su socijalno ugroženi. Moraju da postoje neki kriterijumi i da se na uštrb onih kojima taj novac nije 
neophodan uveća iznos za ugrožene. S druge strane, postavlja se pitanje ako se uvede policijski čas 24 
sata šta će ljudi sa tim parama, u kojoj meri će to podstaći tražnju“, pita se Đogović. 
I ekonomista Dragovan Milićević takođe ne očekuje da će to imati preveliki efekat na tražnju zbog 
situacije sa ograničavanjem kretanja. 
„Danas se tražnja svela na egzistencijalne proizvode. Ovo je pomoć da bukvalno ljudi prežive, ali neće 
to uticati na generalnu tražnju pošto je prehrana oko četvrtine ukupne tražnje. A i ako penzioner sme 
da izađe samo jedan dan u nedelji u kupovinu ne može to ni da potroši“, kaže Milićević dodajući da 
mere ne bi trebalo da budu linearne, ali i da su svi ostali primenili slične mere. 
Međutim, on ističe da je te mere trebalo odmah doneti, a ne čekati ovoliko. 
„U politici važi pravilo ostavi za sutra sve što možeš, ali u ekonomiji, u privredi važi ne ostavljaj ništa 
za sutra što možeš da uradiš danas. Sa tolikim intervencijama biće potrebno zaduživanje, a sa padom 
BDP-a i izvesnim jačanjem dolara, jer uvek u krizi dolar jača, moguće je da javni dug preskoči i 70 
odsto BDP-a“, upozorava Milićević. 
Vučić je inače u svom nastupu na TV Prva istakao da će gledati da javni dug ne pređe 60 odsto BDP-a. 
Đogović pozdravlja odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i isplate minimalca, ali ukazuje da će morati 
eventualno i da se smanje porezi i doprinosi na rad, kao i parafiskalni nameti lokalnih samouprava. 
„Mislim da bi trebalo da se ide i sa beskamatnim kreditima, ali i da se razmisli i o municipalnim 
obveznicama kojima bi opštine nadoknadile smanjenje prihoda od smanjenja parafiskalnih nameta“, 
ocenjuje Đogović. 
Za ekonomistu Gorana Nikolića mere su razumne i njihov glavni cilj je da firme ne propadnu, a i 
„pošteno je da država isplaćuje minimalac kada su u javnom sektoru redovne plate. Ako bih nešto 
menjao, to je da sredstva više idu siromašnima“. 
On ocenjuje da će država moći da se zaduži prodajom obveznica jer će evropske banke biti 
preplavljene novcem iz Evropske centralne banke, pa će tražiti i u Srbiji mogućnost za plasiranje. 
„Banke će kupovati dinarske obveznice i zato će povlačiti sredstva iz matica. To će uticati na priliv 
kredita. To će dalje uticati delom na smanjenje privrednog pada, ali dobrim delom na rast uvoza i 
povećanje platnobilansnog deficita“, objašnjava on. 
On dodaje da isplata 100 evra po čoveku će imati sličan efekat isplati trinaeste penzije na primer. 
„To je više mera koja ostavlja utisak nego što će doprineti oporavku“, ocenjuje Nikolić. 
 

Čadež: Vučićeve ekonomske mere smirile poslodavce, zadovoljan i 
Mišković 
Piše: Beta 

 
 
Predsednik privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je u emisiji Oko na Javnom servisu da su 
srpski privrednici za medicinska sredstva donirali više od dva miliona evra, i ocenio da su ekonomske 
mere koje je najavio predsednik Srbije „smirile poslodavce.“ 
     
„Mi ni do sada nismo imali veliki talas otpuštanja, a najavljene mere smirile su privredu, jer niko ne 
želi da otpušta radnike“, rekao je Čadež. 
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Najavljene ekonomske mere, istakao je Čadež, „nisu pravljene da bi neko politički profitirao“ i dodao 
da nije najvažnije što će za pomoć privredi biti izdvojeno pet milijardi, već što su te mere dubinske i 
detaljne. 
Čadež je gostujući na RTS-u rekao da je razgovarao sa privrednicima i da su ove mere pohvalili i ljudi 
koji se politički ne slažu sa Aleksandrom Vučićem, kao što je vlasnik kompanije „Delta“ Miroslav 
Mišković i mnogi drugi. 
Predsednik privredne komore je rekao da najveći provrednici izdvajaju velike sume novca za 
suzbijanje krize, da je za medicinsku opremu već izdvojeno dva miliona evra, da se daju donacije za 
medicinske radnike, a privrednici će vodom i sredstvima za higijenu snabdevati i velike privremene 
bolnice kao što je Sajam ili Čair. 
Čadež će sutra sa ministrom finansija Sinišom Malim detaljno predstaviti ekonomske mere za izlazak 
iz krize. 
 

U Srbiji 69 odsto kompanija očekuje da će negativne posledice pandemije 
trajati do godinu dana 
Piše: Beta 

 
 
U Srbiji 69 odsto privrednika predviđa da će negativne posledice po poslovanje, zbog epidemije 
korona virusa, trajati od šest meseci do godinu dana, pokazalo je istraživanje Nacionalne alijanse za 
lokalni ekonomski razvoj (NALED), sprovodeno među 110 kompanija i preduzetnika, a objavljeno 
danas. 
Među anketiranima privrednicima, čak 97 odsto je navelo da vanredno stanje utiče umereno ili vrlo 
negativno na njihovo poslovanje, a najveći izazovi sa kojima se suočavaju jesu problemi sa naplatom i 
likvidnošću (kod dve trećine ispitanika), pad tražnje (45 odsto), ali i problemi sa redovnom isplatom 
zarada (32 odsto), organizacijom rada i redovnim izmirivanjem obaveza ka državi, navedeno je u 
saopštenju. 
„Oči cele privrede uprte su u sutrašnje predstavljanje mera podrške i čak 89 odsto njih smatra da je 
najvažnije da dođe do smanjenja ili odlaganja naplate poreza i doprinosa na zarade, jer je to ključna 
mera koja pomaže privredi da preživi“, kazala je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. 
Kako je dodala, polovina privrednika „bi oberučke prihvatila i najavu države da će garantovati 
plasman povoljnih kredita za likvidnost“. 
Podsetila je i da je NALED na samom početku krize definisao set od 10 ključnih mera za oporavak 
privrede, sa posebnim akcentom na mala preduzeća i preduzetnike, uz napomenu da to udruženje 
pozdravlja usvajanje mera podrške koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 
Prema njenim rečima, podaci ankete pokazuju da 63 odsto privatnog sektora očekuje da će im se 
prihodi značajno smanjiti usled COVID-19 krize i to za više od 50 odsto. 
„To su pre svega preduzeća u sektoru turizma i ugostiteljstva, saobraćaja i transporta, zaštite životne 
sredine, ali i poljoprivrede. Ostatak privatnog sektora očekuje umereno smanjenje prihoda – do 20 
odsto  prihoda, što se pre svega odnosi na sektore poput zdravstvene i farmaceutske industrije, IT 
sektora, banaka i advokatskih kancelarija“, kazala je ona. 
Dodala je kako se pokazalo da organizacije očekuju da će na mere vanrednog stanja morati da reaguju 
smanjenjem broja radnika i obima proizvodnje. 
„Ispitanici procenjuju da će morati da otpuste oko 1.100 radnika (u proseku 30 po preduzeću) ili 18 
odsto radne snage ukoliko ne bude mera podrške. Trećina bi morala da pribegne toj meri, a oko petine 
bi zaposlene poslalo na neplaćeno odsustvo. U tom smislu ključna je podrška države da se spreči veći 
rast nezaposlenosti“, istakla je Jovanović. 
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Anketa je pokazala i da bi 50 odsto ptrivrednika probalo da prebrodi krizu smanjenjem troškova 
(radnika i proizvodnje) u slučaju nepostojanja podrške države, druga opcija bi bila korišćenje viškova 
iz prethodnog perioda, a na trećem zaduživanje kod banaka. 
Iz NALED-a podsećju da u paketu podrške nikako ne bi trebalo zaboraviti lokalne samouprave koje se 
takođe suočavaju sa problemom likvidnosti te je neophodno uspostaviti fond za gradove i opštine 
najviše pogođene pandemijom. 
Takođe, NALED je predložio i da se omogući da paušalci u prvoj godini poslovanja budu oslobođeni 
poreza i doprinosa na zarade, što je posebno važno u cilju podsticanja samozapošljavanja svih onih 
ljudi koji su zbog krize ostali bez posla. 
Uz ostale mere predložene u NALED-ovoj inicijativi, potrebno je razmotriti i mogućnost ukidanja 
PDV-a na donacije, posebno u hrani i lekovima i medicinskim sredstvima. 
 

Privrednici i ekonomisti o merama Vlade Srbije: Pomoć neophodna, čuvati 
svaki dinar 
Piše: Beta 

 
 
Privrednici Srbije i ekonomisti ocenili su danas da spremnost države da pomogne privredu i građane 
zbog posledica epidemije korona virusom jedino moguće rešenje, ali da se o svakom dinaru mora 
voditi briga i ulagati gde je najefikasnije. 
Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je za Betu da najavljene 
mere bude nadu da će se država ozbiljno angažovati da pomogne privredi. 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je sinoć da država priprema plan pomoći privredi i 
građanima od pet milijardi evra, uz isplatu minimalne zarade radnicima firmi koje nisu otpustile više 
od deset odsto radnika, što bi državu za 1,4 miliona zaposlenih koštalo oko 700 miliona evra. 
U istom „paketu“ su odlaganje poreza i doprinosa malim preduzećima i preduzetnicima, garancije 
države za kredite kod banaka, korporativne obveznice koje bi izdavale velike i firme srednje veličine a 
otkupljivala država. 
Razmatra se i mogućnost da svi punoletni građani dobiju jednokratnu pomoć od po 100 evra, u akciji 
poznatoj kao „helikopter mani“ (novac koji pada iz helihoptera) za šta bi se izdvojilo 520 miliona evra. 
Atanacković je ocenio da je „Vlada Srbije iskoračila do krajnjih granica mogućnosti i da je važno da 
socijalno razmišlja“ i ne pravi razliku između privatnog i javnog sektora. 
„Pomoć je očekivana jer je neophodno da privreda opstane, ali je tu finansijsku podršku trebalo 
najaviti da kompanije ne otpuštaju radnike“, rekao je Atanacković. 
Pomoć privredi predviđaju sve države primereno snazi privrede, Holandija čak 90 milijardi, a 
razmišlja da podigne na 200 milijardi evra. 
„Ako se uzburka svetska privreda, mi mali smo u ozbiljnom problemu“, rekao je Atanacković. 
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Savić rekao je da su najavljene mere 
sveobuhvatne u pomoći privredi i stanovništvu, ali da treba razmišljati i o tome da se život nastavlja i 
posle krize, da pomoć treba da bude primerena ekonomskoj snazi i da se ni jedan dinar ne potroši 
neefikasno. 
„Pomoć države preko isplate minimalnih plata za tri meseca je mera čiji je cilj da se održi zaposlenost, 
što je dobro, ali mislim da bi trebalo naći način da se taj novac isplati direktno na račun radnika da 
poslodavci ne bi to zloupotrbili za druge namene“, reko je Savić. 
On smatra da je država uvela tu meru „jer je verovatno prepoznala mogućnost da bi mogla biti tužena 
zbog uvođenju vanrednog stanja i onemogućavaju poslovanja i sticanja dobiti“. 
Savić je ocenio da treba oceniti i dobre i loše strane svake mere kao i odlaganje plaćanja poreza i 
doprinosa na plate, jer ukoliko se poslodavcima smanji trošak tako se smanjuje i priliv u budžet, a ta 
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„rupa“ se nekako mora zatvarati budžetskom rezervom koja nije velika i sledi zaduživanje države 
emitovanjem hartija od vrednosti. 
On je rekao da će za državu biti veliki trošak ako bude obezbeđivala garancije i subvencionisala deo 
kamate kao za vreme krize 2009. godine. 
„Da li je je moguće da se od banaka ne može očekivati da pomognu u ovoj situaciji? Sada je jasno zašto 
smo se zalagali da se ne proda Komercijalna banka i da država u svom vlasništvu ima tu finansijsku 
institucija preko koje bi plasirala novac pod određenim uslovima koje bi morale da prate i druge 
strane konkurentske banke“, rekao je Savić. 
Istakao je da se sada vidi posledica činjenice da nisu napravljene socijalne karte i da mera moguće 
jednokrtne pomoći građanima od po 100 evra ide i onima koji žive od penzije od na primer 16.000 
dinara, ali i biznismenima umesto da je raspoređena prema stepenu siromaštva. 
Ekonomsko-finansijski konsultant Dragovan Milićević rekao je da u „ovoj ekonomskoj krizi nema 
drugog rešenja osim pomoći privredi, ali da će to državu dovesti u rizičnu finansijsku pogiciju“. 
„Sada više od 50 odsto privrede ne radi i zavisno od dužine epidemije po optimističnom scenariju pad 
bruto domaćeg proizvoda (BDP) biće oko 4,5 do pet odsto, a ako potraje više od tri meseca i devet 
odsto“, rekao je Milićević. 
On je rekao da su „mogući veliki lomovi“ na finansijskom tržištu i da su banke nevoljno prihvatile 
tromesečno odlaganje kredita. 
„Veliki deo privrede je i do sada bio kreditno nesposoban jer su uslovi zaduživanja restriktivni i banke 
nude zajmove onima koji imaju novac, a ne onima koji ga nemaju“, rekao je Milićević. 
Vrh države bi, smatra on, trebalo da pokuša da s bankama napravi „džentlmenski sporazum“, kao i s 
velikim kompanijama koje imaju akumuliranu dobit, da taj kapital ne iznose iz Srbije što je učinio 
guverner Narodne banke Radovan Jelašić za vreme krize 2009. godine. 
„Ako krene iznošenje kapitala, biće katastrofa“, rekao je Milićević i dodao da banke mogu da povuku 
svoje rezerve kod Narodne banke Srbije i tako ugroze i njenu deviznu likvidnost. 
On je upozorio da banke i sad kreditiraju sa oko dve milijarde evra koliko država predlaže da 
garantuje zaduživanje privrede posle zdravstvene krize, i da će biti opasno ako jedan broj kompanija 
koje povuku zajam ne bude mogao to da vrati, pa to mora da učini država. 
„U srpskoj privredi su uvoz i izvoz u korelaciji, a porez na dodatu vrednost na robu iz uvoza čini 80 
odsto tih prihoda u državnoj kasi, pa bi pad uvoza smanjio dotok u državnu kasu i ‘rušio’ budžet, a pad 
izvoza povećavao bi deficit platnog bilansa“, kazao je Milićević. 
 
 
 

 
 

Tri tačke paketa za podršku privredi: Injekcija od 5 MILIJARDI za oporavak posle 
virusa 
E. V. N.   
 
Šta sadrži paket mera za pomoć preduzećima: porez na zarade i doprinose plaćaće se na rate; uplata 
malim firmama u visini tri minimalca, velikim 50 odsto neto minimalca; krediti za likvidnost 
PAKET ekonomskih mera, težak pet milijardi evra, samo je prvi korak pomoći koju državni vrh 
planira kako bi privreda i građani lakše prebrodili krizu izazvanu svetskom pandemijom virusa 
korona. 
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Detaljan plan koji će u utorak predstaviti ministar finansija Siniša Mali, a u koji su "Novosti" imale 
uvid, svojevrsni je pojas za spasavanje egzistencije ljudi, preduzetnika i poljoprivredne proizvodnje. 
 
On će obuhvatiti urgentnu finansijsku injekciju za velika i mala preduzeća, zanatlije, paore, 
domaćinstva i građane generalno. Svi oni mogu da računaju na olakšice i konkretnu pomoć, jer, kako 
je poručio šef države Aleksandar Vučić, imamo stabilnu ekonomsku i fiskalnu situaciju, a zahvaljujući 
monetarnoj politici NBS i visoke devizne rezerve, stabilan kurs dinara, umeren nivo inflacije. 
 
Među ključnim merama su "ubrizgavanje" dve milijarde evra iz banaka, a preko garancijskog fonda, 
za likvidnost preduzeća, kao i podrška malim i mikro preduzećima u vrednosti većoj od 700 miliona 
evra. 
Paket sadrži tri segmenta - mere poreske politike, direktna pomoć privatnom sektoru i mere očuvanja 
likvidnosti u privatnom sektoru: 
 
1. Biće pomeren rok za plaćanje poreza na zarade i doprinose, za privatni sektor, tokom trajanja 
vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa početkom najranije 2021. Odlaže se 
i plaćanje akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu, a davaoci donacija se oslobađaju plaćanja 
PDV. 
 
2. Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, 
mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru - uplata pomoći u visini minimalca, tri 
minimalne zarade. Velikim preduzećima u privatnom sektoru biće uplaćeno 50 odsto neto minimalne 
zarade, a za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada. 
 
3. Finansijska podrška kroz Fond za razvoj, koji će staviti na raspolaganje oko 200 miliona evra 
kredita za likvidnost. Oni se neće moći koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije i slično, 
trgovinske delatnosti, promet naftom i naftnim derivatima. Srbija će komercijalnim bankama 
obezbediti i garantnu šemu za kredite za likvidnost u iznosu od dve milijarde evra po povoljnim 
uslovima. 
 
 
Predsednik Vučić je naglasio i da će gledati da javni dug nijednog trenutka ne pređe 60 odsto BDP, i 
ponovio da za, razliku od Hrvatske, Srbija neće ići na smanjivanje plata u javnom sektoru. Država će 
dodatno uložiti i u osnaživanje stubova našeg sistema - Telekom, EPS... 
 
- Vrlo dobra monetarna politika doprinela je tome da lakše možemo da podnesemo udar u odnosu na 
druge zemlje. Ublažavamo udar, ali ne obećavam da će da teku med i mleko. Zato ćemo brzo i snažno 
da krenemo i da se izborimo u političkoj i ekonomskoj raspodeli u svetu kada se završi sve sa 
koronom. Hoćemo da osnažimo našu privredu, brže nego što će to drugi uraditi. Planiramo pozitivan 
rast BDP posle korone, a i sledeće godine - poručio je Vučić. 
 
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže, za "Novosti", da je Vlada prihvatila većinu 
antikriznih mera koje je predložila privreda. 
 
- Sada je važno da one budu što pre sprovedene. Ovaj paket, uveren sam, očuvaće kičmu naše 
ekonomije, omogućiće da naše kompanije nastave da proizvode i pružaju usluge. Posebno su značajne 
garancije koje će država davati za kreditiranje malih i srednjih preduzeća, zatim korporativne 
obveznice koje će izdavati veća preduzeća, kao i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa. Dobro je i što 
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nema značajnijih otpuštanja radnika u vreme epidemije. Velike firme koje su obustavile proizvodnju 
dale su radnicima plaćeno odsustvo. 
 
 
Da će paket podrške ekonomiji Srbije pomoći privredi da lakše prebrodi posledice krize, smatra i 
direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. On kaže da bi rast BDP, prema trenutnim 
projekcijama, mogao bi biti od jedan do dva odsto, umesto od četiri do pet, koliko bi bilo bez krize. 
 
- Država će kroz odlaganje i pomeranje plaćanja obaveza pomoći iznosom od oko 167 milijardi dinara. 
To je skoro ekvivalent onome što se na kraju februara zateklo na računu države, odnosno tolike su bile 
unutrašnje rezerve države. 
 
On je naveo da se spremaju poreske olakšice koje uključuju odlaganje poreza na zarade i doprinose, 
pomeranje akontacija poreza na profit, odlaganje plaćanja poreza na imovinu za preduzeća... Dodao je 
i da Fond za razvoj ima 24 milijarde dinara i da će biti vrlo jeftinih pozajmice sa jedan odsto kamate, 
dok će banke davati pozajmice sa 3,5 odsto kamate. 
 

 
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da su predložene mere dobre, da 
je plan koji je izneo predsednik veoma ambiciozan i uglavnom prihvatljiv, ali da podrazumeva veliki 
novac. 
 
- Jedan deo paketa je usmeren na pomoć privredi, a drugi ka ljudima koji su najsiromašniji, sa 
najnižim primanjima. Dobra je ideja da se plati onima kojima je posao stao zbog vanrednog stanja. 
Mislim da je država razmišljala da bi mnogi od njih mogli da je tuže, kad sve ovo prođe, pa je i tu 
mogućnost ovim potezom ublažila. 
 
Savić kaže i da je izvodljivo da svi građani dobiju 100 evra, metodom "bacanja iz helikoptera", ali 
smatra da ne bi bilo fer da se pare daju i onima kojima uopšte ne trebaju, jer imaju milione. Kako 
kaže, to je već etičko pitanje. 
 
Ekonomista Goran Nikolić kaže nam da je paket ekonomskih mera dobar i neizbežan: 
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- Bez podrške države, biznis u situaciji izazvanoj epidemijom ne može da opstane. Sve mere se svode 
na upumpavanje novca, odnosno garancije datim bankama da se podrže domaća preduzeća. Sa 
aspekta zaposlenosti važna je pomoć malim i srednjim preduzećima kroz garantovanje tri minimalne 
mesečne zarade. 
 
FRIZERI ODAHNULI 
 
BRAČNI par Miloš i Nadica Jakovljević, koji su vlasnici frizerskog salona "Trač MN" iz beogradskog 
naselja Mirijevo, odahnuli su kada su čuli da su se i preudzetnici našli na spisku onih koji mogu da 
računaju na pomoć tokom vanrednog stanja. 
 
 
- Stare mušterije su nas zvale i raspituju se da li bismo ih primili, ali ne smemo da radimo. Plašimo se 
i za zdravlje naše porodice i ljudi koji bi došli na šišanje. Nemamo prihode, a ostali su računi i svi 
ostali troškovi. Zato nam je jako važno što možemo da računamo na pomoć države. Ako uplate 
minimalac za radnike i odlože nam plaćanje poreza, mnogo će nam pomoći. 
 
IZDVAJAMO VIŠE OD 10 ODSTO BDP 
 
SRBIJA je za sada jedina zemlja u regionu, a i šire, koja je pored velikih država poput Kine i SAD, 
izdvojila više od 10 odsto BDP za ublažavanje krize izazvane pandemijom virusa korona. Primera radi, 
Hrvatska je prošle nedelje usvojila mere odnosno odobrila 3,9 milijardi evra za pomoć domaćoj 
privredi i građanima u aktuelnoj krizi, a vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji 
još nisu preduzele takve poteze. 
 
 
ANKETA 
 
Andrej Jovanović, Direktna banka i "Imlek": REAGOVALI NA VREME 
 
APSOLUTNO podržavam proaktivan stav države i sve mere koje Vlada donosi u cilju prevazilaženja 
ove teške situacije, u kojoj se našla privreda Srbije. Odgovoran odnos države i podrška od velikog su 
značaja, jer je situacija veoma teška i nepredvidiva. Potrebno je fleksibilno i konkurentno vođenje i 
sprovođenje svih mera, jer se okolnosti menjaju iz dana u dan, pa i prilagođavanje treba da bude u 
skladu sa tim. 
 
Miroljub Aleksić, "Alko grupa": ČEKAMO DETALjE 
 
VAŽNO je videti kako će neke od mera biti detaljno razrađene. Na primer, najavljeno je da će država 
dati minimalac po zaposlenom mesečno i oprostiti porez na plate 10 odsto. Treba videti ko će plaćati 
55 odsto doprinosa, da li će to biti poslodavac. Onda pomoć nije 32.000 dinara, nego 16.000 dinara 
mesečno po zaposlenom. Tako je i sa ostalim merama koje je predsednik pomenuo. 
 
Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca: ULIVAJU OPTIMIZAM 
 
MERE koje je predsednik najavio ulivaju optimizam, ali je trebalo da stignu ranije. Možda ne bi bilo 
ovoliko otkaza, možda ne bi toliko radnika ostalo bez ikavih primanja. Treba pohvaliti najavljenu 
isplatu minimalaca, brigu o svakom pojedincu. Upumpavanja pet milijardi evra u privredu je zapravo 
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gornja granica onoga što, u odnosu na BDP, Srbija može da podnese. To je više od onoga što smo 
očekivali. 
 
Ranka Savić, ASNS: NAJVAŽNIJA SOLIDARNOST 
 
VELIKI broj radnika neće imati koristi od najavljenih ekonomskih mera, jer oko 60 odsto zaposlenih 
u zanatskim firmama, raznim malim i srednjim preduzećima radi na crno. Mere će u svakom slučaju 
biti veće rasterećenje za poslodavce, koji moraju da izmire mesečne obaveze za režije, namete. Jedini 
način da se izađe iz ove situacije je zapravo solidarnost svih. 
 
Zoran Vujović, Asocijacija malih i srednjih preduzeća: UKIDANjE NAMETA 
 
PO rečima Zorana Vujovića, predsednika Asocijacije zanatlija, malih i srednjih preduzeća i 
preduzetnika, da bi privreda mogla da se oporovi, neophodno je ukidanje svih nameta dok traje 
vanredno stanje i šest meseci nakon ukidanja. 
- Tromesečni moratorijumi na otplatu kredita i lizinga koji su sada uvedeni morali bi da budu 
produženi najmanje šest meseci do godinu dana. Pozdravljamo meru da se isplate minimalci, ali 
porezi i doprinosi i dalje ostaju veliko opterećenje. 
 

Toplica Spasojević: Ovako sveobuhvatne mere podrške privreda nikada nije videla 
Tanjug  
 
Ekonomski paket mera koji je država najavila kao pomoć preduzećima, bankama i građanima, pomoći 
će da srpska privreda prebrodi trenutnu krizu, kaže Toplica Spasojević, predsednik ITM Sistema 
BEOGRAD - Ekonomski paket mera koji je država najavila kao pomoć preduzećima, bankama i 
građanima, pomoći će da srpska privreda prebrodi trenutnu krizu jer je reč o sveobuhvatnom paketu 
podrške koji na ovim prostorima do sada nikada nije viđen, kaže Toplica Spasojević, predsednik ITM 
Sistema, koji u sastavu ima više firmi iz oblasti ditribucije, logistike, proizvodnje hrane i metalnih 
proizvoda. 
Kao posebno važnu odluku države, Spasojević ističe najavljene mere za pomoć bankarskom sistemu, 
bez koga privreda ne može da opstane. 
"Mere su sveobuhvatne, višeslojne i vertikalno integrisane. Od mikro, malih i srednjih preduzeća do 
velikih, a tu su i banke, Garancijski fond i Fond za razvoj. Svi su uključeni u preživljavanje privrede", 
kaže Spasojević za Tanjug. 
Navodi da najavljena suma pomoći od pet milijardi evra, što inače čini oko 10 posto nacionalnog 
dohotka, jeste ozbiljan iznos koji država odvaja. 
"Mislim da će to biti dovoljno da se privreda oporavi odmah posle krize i krene da radi, a možda do 
kraja godine i da ''ispegla'' ove negativne efekte", smatra Spasojević. 
Ističe da je važno da se značajan deo državnih mera odnosi i na banke, kako bi one mogle da nastave 
sa radom, a uz garanciju države za određene pakete usluga koje će nuditi. 
"Mi smo preko različitih organizacija, od Saveza ekonomsta Srbije, Privredne komore Srbije, Naleda, 
Američke privredne komore, davali manje-više slične predloge. Vlada je imala i svoje inovativne 
predloge, i sklopilo se to u jedan ozbiljan paket podrške koji nije viđen kod nas i na ovim prostorima", 
ocenio je Spasojević. 
U vreme prethodne globalne krize kapitala pre 10 godina, privreda Srbije, podseća Spasojević, nije 
imala veliku, gotovo nikakvu podršku, a sve što je tada traženo je bilo "razumevanje" od strane države. 
"Sada imamo i razumevanje i podršku i to je jako dobar znak", istakao je Spasojević. 
U sistemu njegovih kompanija, kaže, 60 procenata firmi radi aktivno, postoje problemi, ali se 
rešavaju. 
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"Imamo određenih problema ali to se rešava. Napravili smo plan u skladu sa merama koje je 
epidemiološka služba dala i toga se pridržavamo. Oni koji mogu da rade od kuće, rade od kuće...60 
posto firme normalno radi, 40 posto ne. Ali trudimo se i u ovim okolnostima da odradimo svoje 
poslove. Mislim da neće biti tako strašno", navodi predsednik ITM Sistema. 
Spasojević napominje da, ako se svi u "lancu privrede" budu održali, i budu osetili benefite mera koje 
država donosi, biće sačuvane sve vitalne funkcije celog društva, a pre svega, ekonomije. 
 

Paket od 5 milijardi evra dobar za privredu 
Tanjug  
 
Paket mera podrške ekonomiji od pet milijardi evra pomoći će privredi Srbije da lakše prebrodi 
posledice krize 
Paket mera podrške ekonomiji od pet milijardi evra pomoći će privredi Srbije da lakše prebrodi 
posledice krize, a rast BDP-a prema trenutnim projekcijama mogao bi biti 1-2 procenta umesto bez 
krize realnih 4-5 procenata, rekao je danas direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. 
 
Kroz paket poreskih olakšica za ublažavanje ekonomskih efekata krize zbog korona virusa država će 
kroz odlaganje i pomeranje plaćanja obaveza pomoći iznosom od oko 167 milijardi dinara, rekao je 
danas na TV Pink direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. 
 
Poreske olakšice su odlaganje poreza na zarade i doprinose, pomeranje akontacija poreza na profit, 
odlaganje plaćanja poreza na imovinu za preduzeća, rekao je Kovačević. 
 
“Ukupni efekat, iznosi oko 167 milijardi dinara, što je skoro ekvivalent onome što se na kraju februara 
zateklo na računu države, odnosno tolike su bile unutrašnje rezerve države”, rekao je on. 
 
On je rekao da će veliki značaj imati i mere direktne pomoći preduzećima kroz garantovane 
minimalne zarade, preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, odnosno polovine minimalca za 
srednja i velika preduzeća pod određenim uslovima. 
 
Dodao je da se treći paket finansiranja tekuće likvidnosti preduzeća bilo preko garantnog Fonda za 
razvoj države bilo preko banaka već sprovodi. 
 
“To je već delimično preduzeto, recimo Narodna banka Srbije preko svop aukcija ulila je dodatnu 
likvidcnost bankama, da bi one bile stimulisane da kreditiraju i vrše revolving kredita”, rekao je 
Kovačević za Pink tv. 
 
On je rekao da Fond za razvoj ima 24 milijarde dinara i biće vrlo jeftinih pozajmice sa jedan posto 
kamate, dok će banke imati do 3,5 odsto kamate. 
 
“Država će kroz program ponuditi sekuritizaciju kredita, odnosno podelu rizika pri kreditiranju”, 
rekao je Kovačević. 
 
U prvom kvartalu rast BDP-a u Srbiji je bio 4,2 procenta i sada će od marta biti i efekti epidemije što 
će pokvariti stopu rasta koja bi bila i preko pet procenata, rekao je on. 
 
“ Naša ekonomija bi bila između četiri i pet procenata stope rasta ove godine da nije ove krize ovako 
sa posledicama krize projekcija je da će biti između jedan i dva posto rasta”, rekao je on. 
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Dodao je da Srbija ima najozbiljniju industriju u regionu, koja ima pozitivan trend rasta i investiranja, 
i podsetio da je industrija u strukturi našeg BDP-a sa više od 21 procenata, a turizam i hotelijerstvo 
koji su zbog krize stali na oko tri posto. 
 
“ Ta struktura je važna u smislu mogućnosti oporavka i održanja, jer u vreme epidemije turizam ne 
može održati, ali industriju možete”, rekao je on. 
 
Kovačević je rekao da će svet pretrpeti recesioni udar u ovoj godini ali da se nada ponovnom rastu 
ekonomije u sledećoj godini. 
 
Procenjuje se da će američka i nemačka ekomija imati negativne stope rasta i da će niže od planiranih 
ali pozitivne stope rasta imati i kineska i indijska ekonomija, rekao je on i dodao da su ekonomije na 
svetu međuzavisne. 
 
“Nazire se kraj epidemija na Dalekom istoku u Kini, u indiji nije uzela veliki mah, ni u Japan takođe i 
to su ekonomije koje hvataju zalet i mogu da kao locomotive povuku i zapadne ekonomije”, rekao je 
Kovačević. 
 

Predsednik najavio ekonomsku meru pomoći privredi: Šta znači koncept "novac iz 
helikoptera"? 
Tanjug  
 
A šta taj pojam, koji je prvi upotrebio ekonomista Milton Fridman 1969. godine, u stvari znači? 
U vremenima velikih svetskih kriza poput ove sadašnje izazvane pandemijom virusa korona ili one 
finansijske 2008. godine, ekonomisti, centralni bankari i državni zvaničnici neretko kao potencijano 
rešenje za izvlačenje ekonomije iz neprilika pominju "novac iz helikoptera". 
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio kao jednu od mogućih mera iz ekonomskog paketa 
pomoći privredi i stanovništvu za ublažavanja posledica krize izazvane virusom Covid-19, da država 
razmišlja da podeli svim punoletnim građanima po 100 evra, pominjući u tom kontekstu pojam 
"novac iz helikopetra". 
 
A šta taj pojam, koji je prvi upotrebio ekonomista Milton Fridman 1969. godine, u stvari znači? 
 
"Novac iz helikoptera" je nekonvencionalna monetarna politika, koja se ponekad predlaže kao 
alternativa kvantitativnom ublažavanju (QE - kada centralna banka kupuje državne i korporativne 
hartije od vrednosti, kako bi podržala ekonomiju kada je u škripcu sa likvidnošću). 
 
Prema Fridmanu, centralnim bankama uvek imaju na raspolaganju štamparije novca, pa tako i 
"bacanje novca iz helikoptera", kao mogući način da podstaknu potrošnju kao jednu od moćnih 
poluga za pokretanje ekonomske aktivnosti, podsticanje inflacije i privrednog rasta. 
 
Ne radi se, dakle, o stvarnom bacanju novca iz helikoptera, već o tome da centralna banka transferiše 
utvrđeni iznos direktno na račune privrednih i fizičkih lica, kako bi podstakla potrošnju. 
 
Ekonomisti Dojče banke su 2016. došli do zaključka da "novac iz helikopetra" može biti značajno 
efikasnija mera od tradicionalnih sredstava monetarne i fiskalne politike. 
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Čuvale decu pa dobile otkaze: Italijanska firma iz Niša nemilosrdna 
D. A.   
 
Sedam radnica tehnološki višak 
SAMO dan nakon što je u zemlji uvedeno vanredno stanje, italijanska firma "Tesil", koja radi pod 
okriljem "Olimpijas grupe" ("Beneton"), proglasila je tehnološkim viškom sedam svojih radnica. Reč 
je o ženama koje imaju malu decu i koje su se prijavile na neplaćeno odsustvo na osnovu preporuke 
Vlade i predsednika države, da jedan od roditelja sa decom mlađom od 12 godina treba da ostane kod 
kuće. 
 
 
- Majka sam dvoje dece od sedam i četiri godine. Sa suprugom sam u istoj smeni. On je ostao da radi, 
a ja sam se prijavila na neplaćeno odsustvo da bih ostala sa decom. Odluku da sam tehnološki višak 
nisam ni dobila, već mi je prosledila jedna od koleginica sa spiska. Ne znam u kakvom sam statusu 
sada i kome da se žalim - očajna je ova Nišlijka koja nam je dostavila pomenutu Odluku o utvrđivanju 
viška zaposlenih. 
Većina velikih kompanija tokom prošle nedelje obustavila je privremeno rad. Ipak, italijanski 
"Olimpija grupa" ima drugačiju politiku. 
- Majka sam dvoje male dece, zovu me da se vratim na posao i prete mi otkazom. Naš gazda je neko ko 
nema razumevanja, neprekidno viče i ponižava radnike, broji koliko je kapi gela za dezinfekciju 
potrošeno. Nikakve zaštite nema, dolazi se organizovanim autobusima koji su svaki dan prepuni, pa 
rizikujemo da ugrozimo zdravlje - svedoči jedna od radnica. 
 

Bore se sa koronom, a smanjuju im plate: Velika nepravda učinjena niškim 
medicinarima 
J. Ž. SKENDERIJA  
 
Zakon nedovoljno štiti medicinske radnike, pa će tokom samoizolacije i njihove zarade biti umanjene. 
Sindikati traže da se ispravi nepravda prema medicinarima 
ZA rad u vanrednim okolnostima i danonoćnu borbu sa virusom korona, zdravstveni radnici u Nišu 
ne samo da neće biti nagrađeni, već će oni koji su u toj borbi "zaradili" virus i morali u samoizolaciju, 
biti kažnjeni - smanjenjem zarada. 
Prema najavama direktora niškog Kliničkog centra, njihove plate za mart biće umanjene za 35 odsto. 
Odredbom Zakona o zdravstvenom osiguranju, ista sudbina sačekaće, po svemu sudeći, i ostale 
medicinare u Srbiji. 
 
Zoran Savić, predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, naglašava 
da su još 13. marta otvorili ovo pitanje i zatražili da se nađe pravni osnov da se zaposlenima u 
zdravstvu koji su se na poslu zarazili omogući naknada od 100 odsto. 
 
- Ministar za rad tada je rekao da je to nemoguće, jer je to propis i da bi sada morali zbog toga da 
menjamo zakon. Smatram da bi bilo korektno rešenje da se kao i majkama koje sede kod kuće i čuvaju 
dete do 12 godina i imaju celu platu, isti princip primeni i na medicinare. 
 
Savić očekuje da će ministar zdravlja Zlatibor Lončar reagovati na njihov dopis koji su u ponedeljak 
ponovo uputili. 
 
- Obračun plata za mart još nije urađen i krajnje je vreme da se reaguje. Nažalost, zdravstveni radnici 
se tretiraju kao kliconoše, iako su na prvoj liniji odbrane - ističe naš sagovornik. 
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On je skeptičan i kada je povećanje zarada za sve zaposlene u zdravstvu u pitanju: 
- Iako je povećanje od 10 odsto najavljeno još pre dve nedelje, zvanične odluke još nema - kaže on. 
 
I u Sindikatu lekara i farmaceuta Srbije znaju za ovaj problem. Prema informacijama iz obračunskih 
službi došli su do saznanja da će se različito postupati u slučajevima odsustvovanja sa rada 
zdravstvenih radnika, bilo zbog mera nadzora ili lečenja, bilo zbog organizacije rada. 
 
- U nekim ustanovama u slučaju samoizolacije najavljuju obračun plate po pravilima o privremenoj 
sprečenosti za rad u iznosu 65 odsto od plate, dok ih u drugim vode kao da su na prinudnom odmoru. 
To je nedopustivo - kaže Gorica Đokić, predsednica Glavnog odbora Sindikata. 
 
 
U istoj situaciji su i oni medicinski radnici koji su pozitivni na virus. Martovska zarada i njima će biti 
umanjena. 
 
- Nadležno ministarstvo mora da reaguje po hitnom postupku, bez odlaganja i reguliše sva otvorena 
pitanja - ističe Đokićeva. 
 
Sindikat lekara poziva nadležne da se slučajevi odsustva sa rada zdravstvenih radnika zbog poštovanja 
naložene mere izolacije u određenom broju dana podvedu pod plaćeno odsustvo, kao i da se slučajevi 
odsustva sa rada zaraženih podvedu pod privremenu sprečenost za rad za šta imaju pravo na naknadu 
plate u visini 100 odsto od prosečne plate. 
 
 
RAD U SMENAMA VREDI PUN IZNOS 
SINDIKATI traže i da se zdravstvenim radnicima bez obzira na broj efektivno odrađenih sati isplaćuje 
puna plata, bez izuzetaka. Svi oni su u pripravnosti i ne može im se uskratiti pravo na zaradu zbog 
sprovođenja osnovnih mera zaštite, kao što je uvođenje smena, jer time se ne štite samo oni, već i 
čitav zdravstveni sistem od kolapsa. 
 

Od prvog aprila POVIŠICA za sve zdravstvene radnike: Evo kolike će biti plate 
lekara i medicinskih sestara 
Tanjug 
 
Svim zdravstvenim radnicima od 1. aprila ove godine zarade će biti povećane za 10 odsto. 
OVU MERU je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre petnaestak dana uz objašnjenje da 
uvećana primanja sleduju svim zdravstvenim radnicima - od vozača, stomatologa, lekara specijalista... 
 
On je naveo da je to dogovoreno na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić da bi se zdravstvenim 
radnicima država zahvalila na "veličanstvenom trudu i radu u borbi sa korona virusom". 
 
 
Prema okvirnim računicama, rast plata u zdravstvu za 10 odsto povećaće mesečne zarade 
medicinarima i više od 10.000 dinara. 
 
Medicinske sestre tehničari sa srednjom školom koje rade na infektivnim odeljenjima, čija je trenutna 
osnovna mesečna zarada bez ikakvih dodataka 49.242 dinara, dobiće povišicu od oko 5.000 dinara. 
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Oko 5.000 dinara više dobiće više medicinske sestre i tehničari. Njihova osnovna zarada trenutno je 
55.592 dinara, a nova uvećana plata iznosila bi nešto više od 61.000 dinara. 
 
 
Viši sanitarni tehničari koji rade na dezinfekciji prostora, predmeta i medicinskog otpada mogu da 
računaju na povišicu od oko 5.200 dinara, imajući u vidu da je njihova osnovna zarada bez dodataka 
52.181 dinara. 
 
Sa druge strane, lekari specijalisti mogu da računaju na povišicu od najmanje oko 9.000 dinara. 
Njihova osnovna plata sada, bez dodataka iznosi 96.262 dinara. 
 
Sa povećanjem, njihova mesečna primanja sa dodacima mogu da dostignu i 115.000 dinara, što bi 
značilo povišicu od 15.000 dinara. 
 

 
 

Могућа негативна стопа привредног раста на крају године 
 
Саша Ранђеловић, професор Економског факултета у Београду, каже да би се требало 
фокусирати на мере којима се одлажу или привремено умањују пореске обавезе обвезника из 
привредних грана које су снажно погођене кризом 
Аутор: Маријана Авакумовић 
Криза изазвана пандемијом утицала је на успоравање привреде Србије у првом кварталу 2020, 
пре свега кроз узурпирање ланаца снабдевања, узрокованог стањем у Кини, а крајем квартала 
додатно је утицало и обустављање рада великог дела привреде, у земљи, али и иностранству. У 
другом кварталу, очекују се додатни негативни ефекти, узорковани наставком прекида 
производње у многим областима, као и смањењем тражње, услед оштрог пада европских 
привреда, те смањења личне потрошње домаћинстава у земљи, због повећања броја 
незапослених, смањења примања, као и одлагања трансакција у привреди услед неизвесности. 
То ће утицати на оштар пад привреде у другом кварталу, док се у другој половини године, ако 
се здравствена криза буде већим делом санирала до јуна, може очекивати почетак опоравка. 
Ипак, постоји велика вероватноћа да на нивоу целе 2020. године буде остварена негативна 
стопа привредног раста у Србији, каже за „Политику” Саша Ранђеловић, професор Економског 
факултета у Београду. 
С обзиром на размере кризе, неопходна је снажна интервенција државе, у погледу обезбеђења 
функционисања здравственог система, а затим и у погледу ублажавања негативних економских 
последица. Наш саговрник каже да брзина уласка у ову кризу и њене размере  потврђују значај 
стабилних јавних финансија, јер да смо у ову кризу ушли са великим јавним дугом, простор за 
деловање државе би био веома ограничен. 
– Имајући у виду досадашња кретања, процењује се да Србија у кризу у вези са пандемијом 
улази са фискалним дефицитом од око 1-1,5 одсто БДП-а, што оставља простор за анти-
рецесионо ангажовање државе. Најављени пакет помоћи од 2,5 милијарде евра, имплицирао 
би повећање фискалног дефицита за око пет до шест одсто БДП-а, што би уз пад БДП-а 
утицало да јавни дуг крајем године дође на ниво од око 60 одсто БДП-а. У случају 
имплементирања фискалног стимуланса од 4,5 милијарди евра, јавни дуг би прешао 65 одсто 
БДП-а, што би пак могло да угрози одрживост јавних финансија и макроекономску стабилност 
– објашњава Ранђеловић. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Он сматра да би пре преузимања обавеза, држава требало да испита могућности за 
финансирање дефицита. С обзиром на велики проблем са ликвидношћу на домаћем тржишту, 
било би оправдано да држава изворе финансирања тражи пре свега на светским тржиштима, 
ако је то у тренутним околностима могуће под прихватљивим условима, као и код 
међународних финансијских институција, а не треба искључити ни могућност међудржавних 
зајмова. 
– Антирецесионе мере би требало да обухвате фискалне и монетарне инструменте, који би 
требало да буду усмерени пре свега на поспешивање ликвидности, тј. за помоћ здравим 
предузећима да премосте кризу, која се за сада сматра привременом. С обзиром на стање, са 
заокруженим пакетом мера би требало изаћи у што скорије време, иако велики ниво 
неизвесности у погледу дужине трајања и размера кризе, смањује могућност адекватног и 
прецизног одмеравања мера – упозорава наш саговорник. 
Професор Економског факултета наглашава да би се у фискалном домену, на страни пореске 
политике, требало  фокусирати на мере којима се одлажу или привремено умањују пореске 
обавезе обвезника из сектора, то јест  грана које су снажно негативно погођене кризом. То би, 
како истиче могло да обухвати привремено умањење фискалног оптерећења зарада запослених 
у најизложенијим секторима, смањење аконтација за порез на добит, одлагање плаћања пореза 
на имовину и слично. 
– С обзиром на опште стање, трајно смањење или укидање неких пореза или увођење општег 
мораторијума на плаћање пореза до краја кризе, не би било економски оправдано, а ни 
одрживо, јер би могло да угрози функционисање државе. На расходној страни буџета, биће 
потребно ојачати мрежу социјалне сигурности, која би прихватила и привремено заштитила 
социјални положај оних који  буду у овом периоду остала без посла и примања. Осим тога, у 
циљу поспешивања ликвидности привреде, требало би размотрити могућност увођења 
програма субвенција, који би подстакли пре свега банке да крену у повећање кредитне 
активности. У том погледу требало би искористити и одређене инструменте монетарне 
политике – објашњава Ранђеловић. 
Пема његовом мишљењу  уведени општи мораторијумом на отплату кредита негативно се 
одражава на ликвидност банака и њихов кредитни потенцијал, при чему ствара подстицај за 
одлагање отплате и онима који на то нису економски приморани. Овај недостатак је могуће 
поправити преласком на систем селективног мораторијума на отплату кредита (за снажно 
погођена предузећа и физичка лица која остају без посла), а требало би размотрити и опције у 
погледу снижења обавезне резерве, чиме би се кредитни потенцијал банака увећао, закључује 
Ранђеловић. 
 

Немачка исплаћује 50 милијарди евра да спречи пропаст малих 
предузећа 
 
УНемачкој почиње исплата брзе помоћи за мале послодавце и самосталне предузетнике чији 
су послови пропали у јеку пандемије корона вируса. 
Пословично педантна немачка бирократија, посебно темељна и трома кад се ради о парама, 
сада је сахрањена преко ноћи, преноси „Дојче веле” и додаје да су министри финансија и 
привреде, Олаф Шолц и Петер Алтмајер, најавили да све мора да иде „брзо” и „небирократски”. 
Педесет милијарди евра из државног буџета већ теку према самосталним предузетницима и 
малим послодавцима како би се колико-толико премостиле нуспојаве пандемије корона 
вируса. 
Од понедељка практично све немачке покрајине примају захтеве, а углавном су на државни 
новац додали и своја средства како би побољшали понуду. 
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Основа је једнократна исплата до 9.000 евра за наредна три месеца ако фирма има до пет 
запослених, односно до 15.000 евра ко има до 10 запослених. Они који узму тај новац неће 
морати да врате. 
Идеја је да се помогну они које би колапс економије прве могао да покоси - мали ресторани, 
кафићи, фризерски салони, таксисти, пољопривредници, слободни уметници. 
Свака покрајина има донекле друкчија правила, али је неопходан услов да је посао уништен 
због корона вируса , то јест мера које је држава увела у борби против пандемије. 
Тако ће у највећој покрајини Северној Рајни-Вестфалији помоћ добити сви којима су локали 
затворени одлуком државе или им је обрт пао за више од 50 одсто због кризе или они који 
докажу да тренутна ситуација представља претњу опстанку фирме, наводи „Дојче веле”, 
преноси Танјуг. 
Средства нису намењена за плате радника већ за текуће трошкове пословања попут кирија, 
одржавања или лизинга за машине или враћања раније узетих кредита. 
За запослене је олакшано добијање такозваног „новца за скраћени рад”, до кога се може када, 
због последица кризе, више од 10 одсто запослених има смањени обим рада. Тада држава 
преузима највише две трећине зараде на себе, а послодавци не морају да плаћају пореске 
дажбине у пуном износу. 
Осим тога, за веће фирме су предвиђени практично неограничени кредити преко државног 
Кредитног института за обнову за које држава гарантује са 600 милијарди евра. Влада је 
обећала да ће важне компаније попут Луфтханзе спасити од банкрота макар их 
национализовала не би ли их онда, кад криза прође, поново приватизовала. 
 

За пет дана упис у евиденцију Националне службе за запошљавање 
затражило 1.455 особа 
 
Упис у евиденцију Националне службе за запошљавање у последњих пет дана, од када ради 
електронско пријављивање, затражило је 1.455 људи, од којих се 1.152 пријавило за коришћење 
новчане накнаде, каже министар за за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић. 
Позвао је поново послодавце да не отпуштају раднике и навео да је уверен да ће након најаве 
председника Александра Вучића да ће држава помоћи послодавцима, већину отпуштених 
радника вратити на посао. 
Ђорђевић је у укључењу за ТВ Прва рекао да су мере које је предложио Вучић стимуланс за 
послодавце на наставе нормално пословање. 
Каже да је Вучић јасно рекао да ће држава преузети део терета за раднике. 
„То је одговор свима шта ће држава да уради. Држава никога неће оставити на цедилу”, рекао је 
Ђорђевић и нагласио да ће мере омогућити и замајац за привреду и њен опоравак када се изађе 
из кризе. 
Министар је истакао да је Вучић јасно рекао да послодавци који су отпуштали раднике неће 
моћи да добијају помоћ државе. 
„Водимо евиденцију. Инспекторат рада ради редовно свој посао, излазе на терен на сваку 
примедбу. Кад се ово заврши објавићемо и регистар оних који су кршили радно право”, 
поручио је министар. 
Он је навео да се у појединим случајевима, поред новчане казне, покрећу и прекршајне и 
кривичне пријаве. 
Навео је да је одлазак на неплаћено ствар споразума послодавца и радника и прецизирао да то 
не може бити учињено без сагласности запосленог, јер је у супротном реч о кршењу закона. 
Упитан о организацији посла у Министарству, Ђорђевић је рекао да већина ради од куће, да су 
им подељена задужења, а да 30 одсто запослених долази на посао. 
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Навео је да се тако изашло у сусрет оним категоријама радника који су у рањивој групи 
становништва. 
„У приватном сектору то није било могуће наложити и Министарство је својом организацијом 
рада дало пример како то може да функционише”, каже Ђорђевић. 
Како је рекао, Министарство је основало и вибер заједницу чија је идеја да грађани у право 
време добију праву информацију о њиховим правима у области рада. 
 

Шта значи концепт „новац из хеликоптера” 
 
Увременима великих светских криза попут ове садашње изазване пандемијом коронавируса 
или оне финансијске 2008. године, економисти, централни банкари и државни званичници 
неретко као потенцијално решење за извлачење економије из неприлика помињу „новац из 
хеликоптера”. 
Председник Србије Александар Вучић је најавио као једну од могућих мера из економског 
пакета помоћи привреди и становништву за ублажавања последица кризе изазване 
коронавирусом, да држава размишља да подели свим пунолетним грађанима по 100 евра, 
помињући у том контексту појам „новац из хеликоптера”. 
А шта тај појам, који је први употребио економиста Милтон Фридман 1969. године, у ствари 
значи? 
„Новац из хеликоптера” је неконвенционална монетарна политика, која се понекад предлаже  
као алтернатива квантитативном ублажавању (QЕ - када централна банка купује државне и 
корпоративне хартије од вредности, како би подржала економију када је у шкрипцу са 
ликвидношћу). 
Према Фридману, централним банкама увек имају на располагању штампарије новца, па тако и 
„бацање новца из хеликоптера”, као могући начин да подстакну потрошњу као једну од моћних 
полуга за покретање економске активности, подстицање инфлације и привредног раста. 
Не ради се, дакле, о стварном бацању новца из хеликоптера, већ о томе да централна банка 
трансферише утврђени износ директно на рачуне привредних и физичких лица, како би 
подстакла потрошњу. 
Економисти Дојче банке су 2016. дошли до закључка да „новац из хеликоптера” може бити 
значајно ефикаснија мера од традиционалних средстава монетарне и фискалне политике, 
преноси Танјуг. 
 

Синдикати траже пуне накнаде медицинарима на боловању због 
короне 
 
Савез самосталних синдиката Србије затражио је од Владе Србије да здравствени радници који 
се налазе на боловању због коронавируса, примају накнаду у пуном износу. 
У саопштењу се наводи да здравствени радници који оду на боловање због болести изазване 
коронавирусом, примају накнаду у висини 65 одсто од зараде, а да она мора бити 100 одсто, 
пошто је, кажу, њихова привремена неспособност за рад у непосредној вези са обављањем 
радних задатака. 
Основ за то се, како се наводи, налази у Закону о раду, преноси Танјуг. 
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СССС: Пуне накнаде медицинарима на боловању због короне 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД:Савез самосталних синдиката Србије затражио је од Владе Србије да здравствени 
радници који се налазе на боловању због корона вируса, примају накнаду у пуном износу. 
У саопштењу се наводи да здравствени радници који оду на боловање због болести изазване 
корона вирусом, примају накнаду у висини 65 одсто од зараде, а да она мора бити 100 одсто, 
пошто је, кажу, њихова привремена неспособност за рад у непосредној вези са обављањем 
радних задатака. 
Основ за то се, како се наводи, налази у Закону о раду. 
 
 

 
 

Epidemiolozi: Poslodavci moraju da poštuju osnovna načela ili da prekinu 
s radom 
 
Izvor: TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE / SLOBODAN MILJEVI" 
 
Na konstataciju novinara da postoje firme koje ne poštuju preporučene mere - nemaju zaštitnu 
opremu za radnike, ne rade im zaposleni od kuće, prevoze se u organizovanom prevozu gde su vrlo 
blizu jedno drugog - epidemiolog Predrag Kon je rekao da je zaštita zaposlenih u nadležnosti 
poslodavca i da on mora da nađe rešenje ili da prekine sa radom. 
"Ako on (poslodavac) to nije u stanju da obezbedi, onda ima i on problem ali i mi zajedno imamo 
problem, a posebno ti radnici... Prema tome on mora da iznađe rešenje ili da prekine sa radom", rekao 
je Kon na konferenciji za novinare. 

. 
Zamenica direktorke Instituta Batut darija Kisić Tepavčević dodaje da je to pitanje za Ministarstvo za 
rad, ali, istakla je, svaki poslodavac mora da obezbedi bezbedne uslove rada za zaspolene. "Mora da 
napravi prioritete ko može da radi od kuće, a čije je prisustvo neophodno na poslu. To su individualne 
organizacije, ali opšta načela moraju da se poštuju, tu nema alternative", naglasila je. 
Doktori u izolaciji imaće manju platu? 
Novinarka CINS je rekla da je zdravstvenim radnicima u Nišu stiglo obaveštenje da će im plata biti 
smanjena 35 odsto zbog izolacije, a Kon je naveo da nema odgovor na to, i da je to nešto što svakako 
zahteva razmatranje. 
Kisić Tepavčević kaže da je to pitanje u domenu Ministarstva za rad i da će se rešavati od slučaja do 
slučaja. Ukoliko se neko zarazio na skijanju, to nije izloženost na radnom mestu, ukoliko se to desilo 
na radnom mestu, ne može sigurno da bude umenjenja plate, dakle sve zavisi od pojedinačnih 
slučajeva, naglasila je Kisić Tepavčević. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/Biznis/a583337/CINS-Medicinarima-iz-Nisa-koji-su-u-izolaciji-umanjena-plata.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a583337/CINS-Medicinarima-iz-Nisa-koji-su-u-izolaciji-umanjena-plata.html
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U Srbiji je do 15 časova registrovano ukupno 785 potvrđenih slučajeva COVID 19, što je 44 više nego u 
nedelju. Preminule su još tri osobe, ukupno 16. 
 

I honorarci i paušalci u ustanovama kulture Beograda dobijaće plate 
 
AUTOR: 
FoNet 
Izvor: Shutterstock 
 
Gradski sekretar za kulturu u Beogradu Ivan Karl rekao je da će zaposleni i honorarci i paušalci u 
ustanovama kulture čiji je osnivač Grad nastaviti da dobijaju svoja primanja. 
"Prioritet je da sačuvamo ljude", rekao je Karl za Radio-televiziju Srbije. 
On je rekao da je Beogradski letnji festival otkazan, ali da bi trebalo da bude održe festivali koji se 
tradicionalno održavaju krajem leta i na jesen, poput pozorišnog festivala Bitef i muzičkog festivala 
Bemus. 
Karl je dodao i da je konkurs za sufinansiranje kulture, a koji raspisuje grad Beograd otkazan. 
 
GLAS ZAPADNE SRBIJE 
 

Стају све три војне фабрике у западној Србији: Обустављен рад у 
"Слободи" и "МБ Лучани", "Први партизан" стаје 1. априла 

 
Ужице/ Лучани /Чачак - Од прексутра свих 1630 радника „Првог Партизана“ из Ужица, биће 
на колективном одмору 

 
 
одлучили су  директор и менаџмент овог предузећа, а саопштио је за Глас западне Србије 
Зоран Станић председник Самосталног синдиката. 
Иначе, и највеће чачанско предузеће „Слобода“ прекинуло је производњу на три седмице, а 
слична ситуација је и у највећем лучанском предузећу „Милан Благојевић“ где је производња 
обустављена до 13. aприла, међутим, није искључено да се уколико се ситуација не стабилизује 
прекид производње продужи до  21. априла. 
ГЗС 
  

  

 
 

Sindikat lekara i farmaceuta traži veću zaštitu zdravstvenih radnika 
  
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zatražio je od nadležnih da odmah sprovedu sve mere zaštite 
zdravstvenog osoblja i bez izuzetka obezbede opremu za ličnu zaštitu: Sindikat takkođe predlaže i da 
se slučajevi odsustva sa rada zdravstvenih radnika zbog poštovanja naložene mere izolacije podvedu 
pod plaćeno odsustvo. 
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije Foto: sindikatlfs.rs 

http://rs.n1info.com/Vesti/a583567/Nova-44-potvrdjena-slucaja-zaraze-koronavirusom-tri-osobe-preminule.html
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Taj sindikat je u saopštenju naveo da ima saznanja da se u praksi pojavio problem sa obračunom plata 
zdravstvenih radnika u periodu epidemije 
Kako se navodi, prema informacijama iz obračunskih službi može doći do različitog postupanja u 
slučajevima odsustvovanja sa posla zdravstvenih radnika bilo zbog mera nadzora ili lečenja, bilo zbog 
organizacije rada, a sve u vezi sa epidemijom. 
U saopštenju se ističe da su u nekim ustanovama za zdravstvene radnike kojima je naložena mera 
izolacije zbog kontakata sa zaraženim pacijentom, najavljuju obračun plate po pravilima o 
privremenoj sprečenosti za rad u iznosu 65 odsto od plate. 
Sindikat je pozvao Ministarstvo zdravlja da po hitnom postupku reguliše sva otvorena pitanja i 
predložio da se utvrdi da se slučajevi odsustva sa rada zdravstvenih radnika zbog poštovanja naložene 
mere izolacije podvedu pod plaćeno odsustvo. 
Oni su zatražili da se utvrdi i da u slučaju odsustva zdravstvenog radnika zbog toga što je zaražen 
koronavirusom isplaćuje zarada od 100 odsto. 
Sindikat je ukazao da lekari i medicinsko osoblje u Srbiji nose "lavovski deo posla, veoma često i bez u 
potpunosti adekvatne zaštitne opreme, u zbrinjavanju obolelih građana". 
Kako se navodi u saopštenju, prema njihovim informacijama, svaki šesti zaraženi je zdravstveni 
radnik. 
"Ako ne zaštitite lekare i medicinske sestre, neće biti zdravih da leče, što dovodi do najgoreg problema 
i scenarija težih od do sada viđenih", navodi se u saopštenju. 
U zahtevima se ističe da se traži da nadležni ne podležu diskriminatornim obrascima prilikom 
obaveštavanja javnosti o slučajevima kada zdravstveni radnici oboljevaju od koronavirusa. 
Taj sindikat medijima je uputio molbu da se uzdrže od diskriminatornog i senzacionalističkog 
izveštavanja o tim slučajevima. 
 
 
 
 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/17610/CINS-Umanjena-plata-zdravstvenim-radnicima-u-izolaciji-u-Ni%C5%A1u;-Vlada-Srbije-Ispita%C4%87emo.htm

