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Ko je otpustio deset odsto radnika ne dobija pomoć: Vlada usvojila uredbe o 
ekonomskim merama 
D. S./Novosti Online  
 
Prema ovim uredbama, svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane 
ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove 
uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto 
VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici tri uredbe, kojima se precizira pravni okvir ko će moći 
da koristi državnu pomoć iz paketa ekonomskih mera vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 
milijardu evra. 
 
Prema ovim uredbama, svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane 
ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove 
uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto. Ne računaju se zaposleni koji su sa 
privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 
pomenutog datuma za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do današnjeg 
stupanja na snagu ove uredbe. 
Pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak 
obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog 
stanja. Oni koji su registrovali firmu posle tog datuma, nemaju pravo na ovaj program. Razjašnjeno je 
da korisnici pomoći mogu dabudu udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko naravno nisu na 
spisku korisnika javnih sredstava. 
 
Mogućnost odlaganja plaćanja poreza i doprinosa se odnosi na one privredne subjekte, uključujući i 
ogranke i predstavništva stranih pravnih lica. Ali se ne odnose na banke i druge finansijske institucije. 
 
Planom mera odloženo je plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04.01.2021. 
Plaćanje ove obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez kamate. 
 
Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, u iznosu od oko 30.000 dinara, na 
njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo 
lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. 
 
Razjašnjeno je jedno od najčešćih pitanja da li neko ko je samostalni preduzetnik, i nema zaposlenih, 
može da koristi ovu novčanu pomoć i naš odgovor iz Vlade Srbije je – da, može. Takođe, ova mera se 
odnosi na lica koja sa poslodavcem imaju potpisan ugovor o radu, na određeno ili na neodređeno 
vreme. 
 
Isplata će početi u maju i ide u tri rate – maj, jun i jul. A, detalji oko podnošenja obrasca i prijave za 
mere biće u tekstu uredbe. 
 
Svaka firma će morati da otvori namenski račun, uključujući i paušalce, preko koga ćemo uplati taj 
novac, tako da će on sigurno morati da bude prosleđen zaposlenima. Svaki poslodavac može da isplati 
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na svoj teret i veću zaradu, ali Vlada na to ne može da ga primora. 
 
Veliko pravno lice ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50 odsto 
osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen 
prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja. Isplata će se takođe vršiti u maju, junu i julu, u iznosu 
50 odsto minimalne zarade za mesec mart. I oni su u obavezi da otvore namenski račun, preko koga 
će ići ta isplata. To je novac koji poslodavac može da uračuna u minimalnu naknadu zarade od 60 
procenata, a može da ide i kao dodatak na tih 60 odsto od ukupne zarade zaposlenog. 
Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih 
davanja ukoliko u periodu od uvođenja vanrednog stanja pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje 
isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10 odsto ne računajući zaposlene koji su 
zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u 
pomenutom periodu. 
 
Kada je reč o finansijskoj podršci privrednim subjektima za održavanje likvidnosti izdvojiće se 24 
milijardi dinara za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj. 
Osnovni cilj je, kako se navodi u saopštenju da se obezbedi podrška preduzećima za nabavku obrtnih 
sredstava i podrška za održavanje tekuće likvidnosti u cilju izmirivanja obaveza nastalih prema 
poslovnim partnerima, zaposlenima i državi. 
Pravo na korišćenje sredstava imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u 
većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu. Uslov će biti da obavljaju proizvodnu, uslužnu, 
trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. 
 
Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredtava odobravaće se na rok otplate do 
36 meseci, na grejs period do dvanaest meseci, po kamatnoj stopi od jedan odsto godišnje. Krediti se 
odobravaju i vraćaju u dinarima. 
 
Minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društva je 1.000.000 dinara a preduzetnici i 
zadruge 200.000 dinara. 
 
Maksimalan iznos kredita može biti: 
 
Za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 dinara, 
Za mala pravna lica do 40.000.000 dinara 
Za srednja pravna lica do 120.000.000 dinara. 
 
Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih na dan 16. mart 2020, s tim 
da se kako do podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje od 10 odsto od 
broja zaposlenih. 
 

Bez posla ostalo 12 odsto, a na prinudnom odmoru 30 odsto ispitanika: Istraživanje 
o uticaju epidemije na zaposlene u Srbiji 
Tanjug  
 
Tokom prve nedelje aprila "Infostud" je sproveo istraživanje o uticaju virusa korona na tržište rada 
kako sa strane privrede, tako i sa strane radno sposobnog stanovništva, a u istraživanju je učestvovalo 
4.329 ispitanika i 580 privrednih subjekata 
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Istraživanje "Infostuda" pokazuje da je od ukupnog broja zaposlenih ispitanika njih 12 odsto ostalo 
bez posla usled izbijanja epidemije, dok od zaposlenih koji su i dalje u radnom odnosu, 70 posto svoj 
posao obavlja nesmetano, ali 30 procenata njih je pod uticajem poslodavca moralo da uzme godišnji 
odmor, bolovanje, plaćeno ili neplaćeno odsustvo. 
 
Tokom prve nedelje aprila "Infostud" je sproveo istraživanje o uticaju virusa korona na tržište rada 
kako sa strane privrede, tako i sa strane radno sposobnog stanovništva, a u istraživanju je učestvovalo 
4.329 ispitanika i 580 privrednih subjekata. 
 
Krizom su najviše pogođeni sektori turizma i ugostiteljstva, potom trgovine koja se ne odnosi na 
prodaju životnih namirnica, i sektor putničkog transporta. 
 
"Da je kompanija u kojoj su zaposleni primenila mere Vlade Srbije o organizaciji rada u kojima se 
poslodavcima preporučuje da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće, potvrdilo 
je 36 odsto anketiranih. S druge strane skoro 60 posto ispitanih je reklo da se u njihovoj kompaniji 
primenjuje mera za one kod kojih rad od kuće nije moguć i da se posao organizuje tako da se strogo 
poštuju sve higijenske mere za sprečavanje širenja zaraze (ograničen broj ljudi u prostoriji, korišćenje 
zaštitnih maski i slično)". 
 
Od ukupnog broja ispitanih 5 procenata se izjasnilo da poslodavci i dalje nisu uveli nikakve dodatne 
mere za sprečavanje širenja zaraze. 
 
Među zaposlenim ispitanicima, trećina je pod uticajem poslodavca morala da uzme godišnji odmor, 
ode na plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili otvori bolovanje. 
 
"I pored toga što većina ispitanika nesmetano obavlja svoj posao, postoji zabrinutost od gubitka 
radnog mesta usled krize koju je prouzrokovala pandemija virusa Covid19. Zabrinutost da će izgubiti 
posao izrazilo je 40 odsto ispitanika, dok je kod 26 procenata već došlo do smanjenja zarada, a 38 
posto očekuje da će do smanjenja doći u narednom periodu", kaže se u saopštenju Infostuda. 
 
Među 12 odsto ispitanih koji su ostali bez posla od izbijanja pandemije, kao najčešći razlog tome ističu 
da se firma privremeno zatvorila (46%), kod 37 procenata je došlo do smanjenja obima posla, 15 odsto 
usled "rezanja" troškova u firmi, a 3 odsto firmi se trajno zatvorilo. 
 
Uprkos tome što je pandemija virusa Covid19 u dobroj meri uticala na tržište rada, ispitanici kao 
najveći izazov trenutno ističu strah da će se oni ili neko njima blizak zaraziti virusom (38%), dok svaki 
treći ispitanik strahuje od kolapsa celog društvenog sistema. 
 
Sa borbom za egzistenciju, kako se navodi, se susreće 14 procenata ispitanika, a usamljenost, odnosno 
odvojenost od drugih ljudi predstavlja najveći problem za 11 odsto njih. 
 
Više od polovine ispitanih kompanija ističe da korona virus značajno negativno utiče na njihovo 
poslovanje (56%), a kod 36 odsto uticaj je umereno negativan. 
 
Kod svega 5 posto privrednih subjekata uticaj pandemije je pozitivan. 
Očekivanja ispitanih kompanija su da će pandemija i kasniji oporavak njihovih privrednih aktivnosti 
trajati u proseku ukupno 19 meseci. 
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Privredne grane koje su se najviše pogođene krizom i koje će se duže oporavljati su turizam i 
ugostiteljstvo, potom trgovina koja se ne odnosi na prodaju životnih namirnica i sektor transporta 
ljudi. 
 
S druge strane, industrije koje imaju najmanje negativan uticaj su IT, FMCG, Farmacija, 
Telekomunnikacije i Proizvodnja. 
 
Po istraživanju kriza cge najmanje pogoditi godišnje finansije najvecih firmi (500+ ljudi), dok će 
najviše uticati na male (do 10 zaposlenih). 
 
Premda najveći procenat kompanija smatra da će kriza uticati kratkoročno na održivost njihovog 
biznisa (57%), čak 19 odsto se izjasnilo da postoji rizik dugoročne održivosti poslovanja. 
 
Sa tim u vezi, 80 odsto kompanija je počelo ili će uskoro početi sa "rezanjem" troškova među kojima 
su marketing i drugi interni troškovi, troškovi dobavljača, ali i troškovi zaposlenih, navodi se u 
saopštenju. 
 
Potpuna obustava zapošljavanja, kako se navodi, dogodila se u turizmu, ugostiteljstvu, kontakt i biznis 
centrima gde se ujedno dogodio i najveći broj otpuštanja. 
 
Sa druge strane, ova situacija najmanje utiče na IT, transport i logistiku gde su kadrovi i dalje 
neophodni. 
 
Jedini porast u zapošljavanju vidi se kod 17 odsto poslodavaca iz FMCG industrije (roba široke 
potrošnje). 
 
Kompanije su u velikoj meri bile složne oko mera Vlade Srbije prilikom pomoći privredi gde se 82 
posto privrednih subjekata izjasnilo da bi im u ovom trenutku najznačajnije bilo poresko rasterećenje 
i pomoć u isplati zarada zaposlenih. 
 
 

 
 

Мали: 100 евра је мера која на прави начин даје дозу оптимизма 
 
Одлука да се сваком пунолетном грађанину Србије после ванредног стања због корона вируса 
исплати по 100 евра је сјајна мера која уноси оптимизам и показује колико држава жели да 
подржи сваког грађанина, изјавио је министар финансија Синиша Мали. 
Он је то рекао на конференцији за новинаре у Палати Србија, упитан како коментарише то што 
је Фискални савет критиковао ту меру и позвао Владу Србије да одустане од ње. 
Мали је рекао да је пажљиво прочитао анализу Фискалног савета који, додао је, осим тог дела 
није имао већих замерки на програм мера за опоравак српске привреде погођене вирусом 
корона. 
„Навели су да желе да се ове мере што пре примене и да правни оквир буде што детаљнији и 
лакши за примену. Ми сигурно излазимо у сусрет томе што су рекли на овај начин, али по 
питању тих 100 евра, ту не делимо исто мишљење”, рекао је Мали. 

http://www.politika.rs/
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Он је рекао да у пакету има мера које су усмерене на предузетнике, мала, средња, велика 
предузећа и да мора да постоји и мера за сваког грађанина, те да је то управо подела 100 евра 
сваком пунолетном грађанину Србије. 
„Мера која на прави начин даје дозу оптимизма или умањује негативне последице кризе која 
нас је погодила, а да важи за све грађане Србије. Неком може да свиди или не, али за то не 
постоји друга мера”, рекао је Мали, преноси Танјуг. 
Како је навео, комплетан пакет мера је усмерен на то да се економска активност у Србији не 
заустави, да се задржи достигнути ниво запослености и у што краћем временском периоду, 
када прође епидемија корона вируса, привредна активност што пре „захукта”. 
 
 

Шта све подразумевају мере пореске политике? 
 
Мере пореске политике подразумевају одлагање плаћања пореза и доприноса зараде за 
предузећа у приватном сектору, током трајања ванредног стања, а у периоду од три месеца, уз 
каснију отплату настале обавезе у ратама са почетком најраније од 2021. године, наводи се у 
уредбама које је Влада Србије усвојила. 
Уз то, одлаже се и плаћање аконтације пореза на добит у другом кварталу 2020. године за сва 
предузећа, а вредност ових мера је 161 милијарди динара. 
Директна помоћ приватном сектору подразумева директну помоћ предузетницима који се 
паушално опорезују и који плаћају порез на стварни приход, микро, малим и средњим 
предузећима у приватном сектору - уплата помоћи у висини од 3 минималне зараде. 
Директна помоћ великим предузећима у приватном сектору - уплата помоћи у висини 50 одсто 
нето минималне зараде (за време трајања ванредног стања), а за запослене којима је решењем 
утврђен престанак рада (члан 116 и 117. Закона о раду). 
Вредност тих мера је 97,3 милијарде динара, преноси Танјуг. 
Када је реч о мерама за очување ликвидности, односе се на Уредбу о утврђивању програма 
финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у 
отежаним економским условима, а њихова вредност, као што је најављено, износи две 
милијарде евра. 
Претходно су донете одлуке које треба додатно да помогну грађанима и привредницима, а реч 
о исплати 4. 000 динара новчане помоћи пензионерима што је почело данас. 
Повећане су плате медицинским радницима за 10 одсто, почев од априлске плате, а Народна 
банка Србије је смањила референтну каматну стопу и додатно прописала мораторијум на 
плаћање кредита у периоду не краћем од 90 дана. 
 

Нерегистроване радње и фирме без помоћи државе 
Аутор: Ј.П.С 
 
На програм економских мера Владе Србије током пандемије вируса корона неће моћи да 
рачунају нерегистроване радње и фирме којих према процени НАЛЕД-а има око 70.000, а 
највише су оштећени њихови радници, речено је на првој онлајн конференцији НАЛЕД-а на 
којој су представљени резултати истраживања ставова грађана о сивој економији. 
Истраживање је показало да половина грађана сматра да је сива економија најзаступљенија у 
радним односима, односно кроз непријављивање радника, ,исплаћиване зарада на руке и 
неуплаћивање доприноса. 
Упркос томе 59 одсто ипак не би пријавило послодавце инспекцији, од страха да не остану без 
посла. 
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Да је обим сиве економије смањен претходних година сматра више од 51 одсто грађана и 
тржишну инспекицији виде као најзаслужнију за то. 
Подстицање предузетништва такође је ефикасан начин сузбијања сиве економије и зато радује 
чињеница да би четвртина грађана покренула сопствени бизнис, као и да је 68 процената за 
подстицаје мере као што је пореско ослобађање почетника у пословању "стартуј леглано" на 
чијем су увођењу радили Влада Србије и НАЛЕД. 
Истовремено скоро три четвртине испитаника верује да такве мере могу да помогну преласку 
нерегистрованих фирми у легалне токове. 
Готово половина грађана 48 одсто, сматра да је узимање фискалног рачуна најефикаснији 
начин за смањење сиве економије. Истовремено 71 одсто не би пријавило објекат у којем не 
добија рачун. 
Грађани потврђују да се рачуни најмање издају у фризерски и салонима лепоте, код 
аутомеханичара. Међу најодговорније за издавање рачуна наводе трговце а 53 одсто се слаже 
да сва места треба фискализовати. 
Безготовоинска плаћања као ефикасан начин сузбијања сиве економије су све заступљенија. 
Коришћење картице повећано је за осам одсто и сада сваки други истиче да је користи јер је то 
лакши начин плаћања. 
Трећина испитаника је већ чула за могућност плаћања на ПОС терминалима јавне управе, 
показало је ово истрживање. 
 

Од понедељка олакшице за привреду 
 
Сва предузећа у приватном сектору могу да користе мере прописане првом уредбом коју је 
влада својила, под условом да од 15. марта до данас нису смањивали број запослених за више 
од 10 одсто 
На седници Владе Србије је усвојен правни оквир за спровођење економских мера за смањење 
негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса ковид-19, а од понедељка сви 
заинтересовани могу да се пријаве за те мере, и то кроз пореску пријаву, коју и иначе 
попуњавају. 
Министар финансија Синиша Мали рекао је на данашњој конференцији за медије да је 
усвојено неколико уредби као што је то обећано пре тачно десет дана на представљању 
Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом 
вируса ковид-19. 
Мали је рекао да је вредност пакета укупно 608, 3 милијарде динара. 
Усвојена је Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима 
у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица 
насталих услед болести ковид-19 
Затим, влада је усвојила Уредбу о утврђивању програма финансијске подршке привредним 
субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима 
изазваним пандемијом ковид-19 као и Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од 
вредности за време ванредног стања. 
„Имплементација економских мера које су прописане овим уредбама почиње већ у понедељак. 
То значи да ће сви заинтересовани већ од тог дана моћи да се пријаве за коришћење мера, и то 
кроз пореску пријаву, коју и иначе попуњавате”, рекао је Мали, преноси Танјуг. 
Када је реч о три уредбе које су данас усвојене, једна се односи на подршку у смислу фискалне 
политике и директне помоћи приватном сектору, као и на исплату 100 евра грађанима, друга 
на подршку привреди преко Фонда за развој што је мера за очување ликвидности, и трећа се 
односи на дужничке хартије од вредности. 
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У понедељак ће, каже, бити објављен и позив Фонда за развој за помоћ привредницима у 
одржавању ликвидности. 
Мали је рекао да је мало која земља у свету већ кренула са имплементацијом мера, већ да су 
многе изашле у јавност са економским планом, а да је Србије међу првима државама који тај 
план и примењују. 
Мали се на почетку излагања захвалио пензионерима што остају код куће и тиме чувају своје 
животе и подсетио да је данас исплаћена целомартовска пензија и додатак од 4.000 динара. 
То је била, подсећа, једна од првих мера и начин како држава пружа подршку у овим тешким 
временима за цео свет. 
Мере не важе за оне који су отпустили више од 10 одсто радника 
Сва предузећа у приватном сектору могу да користе мере прописане првом уредбом коју је 
влада својила, под условом да од 15. марта до данас нису смањивали број запослених за више 
од 10 одсто, нагласио је министар финансија Синиша Мали. 
Погодности из ове уредбе могу да користе и предузетници који су регистровали привремени 
престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта, односно на дан проглашења 
ванредног стања, што је било једно од често упућиваних питања држави од стране привреде. 
Када је реч о фискалним мерама, односно о одлагању пореза и доприноса, оне се односе на 
привредне субјекте, укључујући и огранке и представништва страних правних лица. 
Одлаже се плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 4. јануара следеће 
године. 
При попуњавању пореске пријаве, привредници треба да у мали квадрат као датум почетка 
плаћања пореза ставе 4. јануар 2021. 
Министар финансија Синиша Мали је на конференцији за новинаре рекао да је држава желела 
максимално да поједностави све процедуре, да се све ради аутоматски, што је привреда и 
тражила. 
Попуњавањем ове ставке, привредници се аутоматски пријављује и за новчану помоћ у износу 
од 30.000 динара. 
Плаћање ове пореске обавезе ће почети од јануара следеће године и то на највише 24 месечне 
рате, без плаћања камате. 
Одлаже се плаћање и аконтације пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец ове 
године до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину. 
Затим првом уредбом се регулише и укидање ПДВ-а на оне донације које су извршене ка 
Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, односно здравственој 
установи у јавној својини. 
Обвезник ПДВ има право и на одбитак претходног пореза по основу тог промета. Када је реч о 
уплати бесповратних новчаних средстава из буџета, у износу од око 30.000 динара, на њих 
имају право: предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник 
друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња. 
Једно од најчешћих питања је било и да ли неко ко је самостални предузетник, и нема 
запослених, може да користи ову новчану помоћ, а одговор државе је да може. 
Такође, ова мера се односи на лица која са послодавцем имају потписан уговор о раду, на 
одређено или на неодређено време. 
Када је реч о исплати, она ће почети у мају и иде у три рате: мај, јун и јул. 
Детаљи који се тичу подношења обрасца и пријаве за мере, могу се наћи у уредби која ће бити 
објављена на сајту Владе Србије, Министарства финансија и у Службеном гласнику. 
Једна од недоумица привреде било је и питање, да ли тај новац иде као додатак на плату? 
Циљ државе је, кажу, да се осигура да ће сваки привредник моћи да исплати плате својим 
запосленима, а да држава није та која треба да води политику зарада у приватном сектору већ 
да обезбеди услове за пословање. 
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Висина зараде преко 30.000 динара је на послодавцу, кажу надлежни. 
Свака фирма ће зато морати да отвори наменски рачун, укључујући и паушалце, а преко тог 
рачуна ће држава уплати тај новац, чиме се обезбеђује да новац буде прослеђен запосленима. 
Када је реч о великим правним лицима, односно компанијама они имају право на уплату 
бесповратних новчаних средстава у износу од 50 одсто основне минималне нето зараде за март 
ове године, и то за запослене којима је решењем утврђен прекид рада након увођења ванредног 
стања. 
Исплата и за њих ће такође бити у мају, јуну и јулу, у износу 50 посто минималне зараде за 
месец март, преноси Танјуг. 
И они су у обавези да отворе наменски рачун, преко кога ће ићи та исплата. 
То је новац који послодавац може да урачуна у минималну накнаду зараде од 60 процената, а 
може, како се објашњава у уредби, да иде и као додатак на тих 60 посто од укупне зараде 
запосленог. 
На овај начин држава такође жели да се осигура да неће бити отпуштања радника, односно да 
ће запослени коме је привремено прекинут рад моћи да добије новчану накнаду. 
Привредници ће изгубити право на коришћење фискалних погодности и директних давања 
уколико у периоду од увођења ванредног стања па до истека рока од 3 месеца од последње 
исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10 одсто, не рачунајући 
запослене који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта ове године, за 
период који се завршава у том периоду. 
Надлежни поручују да ће сваког последњег дана у месецу, почев од овог месеца проверавати да 
ли се привредници придржавају свих тачака из уредби и провере ће трајати закључно са 31. 
октобром ове године. 
Фирме које изгубе право на коришћење ових мера помоћи дужни су да плате све обавезе за које 
им је одобрено одлагање плаћања заједно са каматом и изврше повраћај директних давања 
такође са каматом која се обрачунава по стопи која је прописана за пореске дугове. 
Исплаћен пун износ мартовске пензије са по још 4.000 динара 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је влада испунила обећање и исплатила јуче и 
данас пун износ мартовске пензије увећан за 4.000 динара, што је била једна од првих 
антикризних мера која је најављена. 
„Хвала пензионерима што остају код куће и чувају своје животе”, рекао је Мали на 
конференцији за медије у Палати Србије. 
Истакао је да је била прва антикризна мера која је најављена у борби са корона вирусом у 
земљи. 
„Када смо представљали економске мере, рекао сам ћемо врло брзо у наредних 10 дана изаћи са 
правним оквиром и то смо обећање испунили и данас на седници владе усвојили три уредбе 
које представљају правни оквир којим ћемо имплементирати економске мере”. 
Како је рекао, Србија ће бити једна од ретких земља која не само да је донела свеобухватан 
програм мера од 5,1 милијарду евра него и одмах крећемо у имплементацију тих мера. И до 
краја дана у Службеном гласнику ће изаћи све те три уредбе”, додао је Мали. 
Он је позвао све привреднике који желе да искористе погодности да се од понедељка пријаве 
Пореској управи и Фонду за развој, како би им се што пре исплатио први минималац и што пре 
добили и кредите за ликвидност и обртна средства и другу подршку државе. 
 

 
VOICE: Otpuštanje radnika u kompaniji Hačinson u Rumi 
Piše: Beta 



11 

 

 
 
Najmanje 100 radnika fabrike Hačinson iz Rume dobilo je otkaz početkom aprila tokom vanrednog 
stanja, pre isteka ugovora o radu na određeno vreme, a zbog smanjenog obima posla, objavio je danas 
Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE). 
Piše: Beta 
„Pozvani smo da dođemo u dva sata popodne na sastanak, iako smo taj dan bili treća smena, da bismo 
se dogovorili šta će biti dalje jer firma neko vreme neće raditi. Kada smo došli sačekali su nas 
poređani ugovori o prekidu rada“, rekao je za VOICE jedan od otpuštenih radnika. 
Dodao je da ne može da tvrdi koliko je radnika otpušteno, jer je isprva nezvanično čuo da se radi o 100 
ljudi, a kasnije da ih je 300 ili 350. 
VOICE nije dobio odgovore na postavljena pitanja iz kompanije Hačinson. 
Prema rečima otpuštenog radnika, nikakve prethodne najave nije bilo, iako se obim posla postepeno 
smanjivao od decembra prošle godine pa je od tada fabrika radila sa prekidima, koji su radnicima 
računati kao godišnji odmor. 
Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić ocenila je da su 
otpuštanja radnika tokom vanrednog stanja posledica forsiranja fleksibilnih oblika rada. 
Ranka Savić je navela da je Hačinson francuska firma, koja je kao strani investitor dobila „nemale 
subvencije i olakšice za kupovinu zemljišta“. 
Prema njenim rečima, to je velika kompanija, koja nema problematične bilanse, te da je „sigurno bila 
u mogućnosti da, na primer, pošalje zaposlene na kolektivni godišnji odmor“. 
Urednik portala Radnik.rs Miloš Vučković rekao je da otpušteni radnici nemaju na raspolaganju 
nikakve mehanizme u ovim situacijama. 
„Iako ugovor o radu na određeno vreme zaposlenima nije istekao, sam ugovor je zaključen zbog 
povećanja obima posla, a tokom vanrednog stanja obim posla kod velikog broja poslodavaca je opao i 
poslodavac može da raskine ugovor“, objasnio je Vučković. 
 
 

N1: Ekonomista objasnio da je ključna garancija plate 70 do 100 odsto iako 
ljudi ne rade 
Piše: FoNet 

 
 
Finansijska kriza 2008/09. bila je jedna „standardna“ finansijska, bankarska kriza koja se rešavala 
standardnim instrumentima makroekonomije, a sadašnja kriza zbog pandemije korona virusa je i 
kriza potražnje i kriza ponude, odnosno krize u proizvodnji, izjavio je za N1 poznati ekonomista koji 
radi u SAD Branko Milanović. 
Piše: FoNet 
„Ako ljudi zbog zaraze ne mogu da idu na posao, onda nemate radnike, odnosno nemate proizvodnju. 
U tom slučaju imamo i krizu potražnje jer opadaju dohoci, ljudi nemaju dovoljno novca da traže robu i 
usluge, i imamo dve krize“, naglasio je Milanović. 
On je navep da je iluzija verovanje da ćete krizu proizvodnje rešiti čisto finansijskim sredstvima, bilo 
budžetski, bilo finansijskim mehanizmima ili monetarno. 
Milanović ističe da se ljudima mora platiti i to što ne rade, ali ne treba računati da ako imati krizu 
proizvodnje i ako smanjite na primer kamatnu stopu, nekome date beskamatni kredit ili čisti novac, 
da će ta proizvodnja sutra opet krenuti u punom pogonu. 
„To je slično kao u ratu. Ako srušite fabriku, možete joj sutradan dati sav novac sveta, ali ta fabrika 
sutra neće moći odmah da radi, kaže Milanović i zato naglašava da postoji velika razlika u načinu 

http://voice.org.rs/ruma-otpustanje-radnika-iz-hacinsona/
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pristupa u odnosu pre desetak godina. Na nivou Evrope neke od nacionalnih mera su prilično dobre. 
To je garantovanje od 70 do 100 odsto plate za vreme krize ljudima koji ne rade. To je ključno, jer 
ljudima morate nastaviti plaćati jer neće imati hranu i stanarinu“, kaže Branko Milanović. 
On ističe da je situacija jako loša, jer će gubici biti sveobuhvatni, jer će ih biti i među onima koji nisu 
toliko direktno pogođeni, recimo ljudima koji su u stanju da rade putem interneta, od kuće. 
Nejednakost će rasti unutar država. To će tako manje-više biti u svim državama, jer će nezaposlenost i 
smanjenje dohotka pogađati većinu stanovništva. 
 
 

Radnici Jure se izjašnjavaju da li žele da rade ili idu na odsustvo 
Piše: FoNet 

 
 
Poverenik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” iz Niša Bratislav Ilić izjavio je danas da je u tom gradu u 
toku izjašnjavanje radnika južnokorejske kompanije “Jura” o tome da li hoće da rade, ili će ići dve 
nedelje na plaćeno odsustvo. 
On je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je menadžment “Jure” u Nišu obavestio zaposlene o 
zaključku Štaba za vanredne situacije, prema kojem svi poslodavci na teritoriji grada mogu da imaju 
maksimalno 50 radnika u jednoj smeni na 5.000 kvadratnih metara, uz rastojanje od dva metra 
između radnika i obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava za vreme boravka u proizvodnom pogonu. Na 
sajtu Grada Niša navodi se da su poslodavci, ukoliko ne mogu da ispune te mere, dužni da prekinu 
proizvodnju na dve nedelje. “To je ono što smo mi i hteli od samog početka protesta za prava 
zaposlenih u ‘Juri’, kada radnici nisu hteli da idu na svoja radna mesta plašeći se zaraze”, rekao je Ilić. 
Ilić je dodao da se nada da će, kada su u pitanju zaposleni koji ne žele da rade, menadžment 
ispoštovati obećanje koje je dostavio u obaveštenju da niko neće biti u obavezi da u ovoj situaciji radi. 
Naveo je i da se čeka inspekcija iz Beograda da utvrdi da li postoje uslovi za rad u „Juri“ u skladu sa 
navedenim zaključkom, pošto je korona već ušla u tu firmu. 
 
 

NALED: U Srbiji 70.000 preduzeća posluje u sivoj zoni 
Piše: Beta 

 
 
Predsednik Saveza za fer konkurenciju u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 
Vladimir Tipsarević rekao je danas da u Srbiji posluje oko 70.000 preduzeća u sivoj zoni i da su 
upravo ona prva na udaru tokom vanredng stanja. 
Piše: Beta 
Tipsarević je na onlajn konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanje stavova građana o 
sivoj ekonomiji istakao da zaposleni u preduzećima koja posluju na ovakav način ostaju bez posla i da 
se mere Vlade Srbije za pomoć privredi usled pandemije korona virusa ne odnose na njih. 
„S obzirom na vanredno stanje postoji bojazan da bi obim sive ekonomije mogao da raste, jer se i 
ranije videlo da je siva zona utočište za preživljavanje za jedan deo privrede“, objasnio je Tipsarević. 
On je naveo i da NALED redovno prati stavove građana i privrede i usmerava svoje planove i 
aktivnosti prema onome što ta istraživanja pokazuju. 
„U konkretno ovom istraživanju se vidi nastavak trenda rasta svesti građana Srbije o šteti koju njima i 
privredi nanosi siva ekonomija i vidimo da su građani nešto više nego prethodnih godina spremni da 
pomognu u suzbijanju sive ekonomije“, kazao je Tipsarević. 
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Istraživanje koje je Nemačka razvojna agencija GIZ sprovela u saradnji sa NALEDOM pokazalo je da 
30 odsto građana smatra da je najzastupljeniji oblik sive eknomije u Srbiji neprijavljivanje radnika, a 
76 odsto njih misli da to nije opravdano. 
Prema mišljenju građana obim sive ekonomije se u prethodnih godinu dana smanjio, a on se 
najefikasnije može suzbiti traženjem fiskalnog računa. 
Istraživanje je pokazalo i da 27 odsto građana preko interneta kupuje uglavnom odevne predmete, a 
da najčešće tu robu plaćaju gotovinski pouzećem. 
Više od polovine građana navelo je da ne dobija fiskalni račun u salonima lepote, ali isto tako oko 60 
odsto njih nikada ni ne traži račun. 
Svaki drugi ispitanik rekao je da gotovo nikada ne koristi karticu prilikom kupovine. 
 

Otkazi u Norma grupi u Subotici 
Piše: Beta 

 
 
Nemačka kompanija Norma grupa, koja posluje u okviru Industrijske zone u Malom Bajmoku, 
otpustila je, prema nezvaničnim informacijama, oko 100 radnika koji su imali ugovore na određeno 
vreme, piše subotički portal Magločistač. 
 
Otpušteni radnici tvrde da se prilikom otkaza nije vodilo računa o kriterijumima već samo o 
brojevima, dok su u Savezu samostalnih sindikata Grada Subotice kazali da su protiv ovakvog načina 
otpuštanja radnika, navodi DANAS Magločistač (maglocistac.rs). 
Otpušteni radnici, koji su želeli da ostanu anonimni, rekli su za taj portal da su im „otkazi saopšteni 
preko telefona“, te da niko nije bio na listi za otkaz nego je „moralo tako jer je takvo bilo naređenje“. 
Dodali su da im je rečeno i da zadrže svoju uniformu zato što imaju u planu da ih najverovatnije 
nakon završetka vanrednog stanja vrate na posao, međutim, to niko nije mogao da potvrdi ili da im 
obeća. 
Radnici su rekli da su moguća i dalja otpuštanja. 
Norma grupa se bavi proizvodnjom delova za auto industriju i zapošljava više od 1.000 radnika. 
 
 

ASNS traži od svih sindikata da zaštite radnike Jure, ali i sve druge radnike 
u Srbiji 
Piše: Beta 

 
 
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) ocenila je danas da svi sindikati u Srbiji moraju 
da stanu u zaštitu radnika južnokorejske fabrije Jura, ali i svih drugih radnika, kojima u vreme 
pandemije korona virusa treba obezbediti potpuno bezbedne uslove za rad. 
„Period vanrednog stanja i pandemije korona virusa je pokazao pravu sliku našeg društva, koja nas 
sve zajedno mora ozbiljno zabrinuti. U situaciji kada se od građana zahteva da poštuju mere izolacije, 
u isto vreme se hapsi radnik ‘Jure’, jer se usudio da govori na protestu radnika koji su odbili rad zbog 
loše epidemiološke zaštite u fabrici, pa još i hteo da o tome govori za TV N1“, navedeno je u 
saopštenju. 
Iz ASNS-a su ironično naveli da bi za vlast „bilo najbolje da mi ‘podanici’ radimo šta nam se kaže, 
ćutimo i slučajno ne iznerviramo strane investitore, kojima smo uzgred dali milionske subvencije“. 
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„Svi sindikati u Srbiji moraju stati u zaštitu radnika ‘Jure’ i svih drugih radnika, ali se i suprotstaviti 
gušenju slobode govora i drugačijeg mišljenja. Pobeda straha, borba za prava i dostojanstvo moraju 
dati i daju rezultate“, navedeno je u saopštenju. 
 
 
 
 

Radnik Jure pušten iz pritvora da se brani sa slobode 
 
Piše: Beta 

 
Radnik fabrike „Jura“ iz Rače Slaviša Pajović pušten je danas iz policijskog pritvora koji mu je 
određen zbog „širenja panike i nereda“. 
Pajović je u četvrtak popodne priveden, pošto je izašao iz kruga fabrike gde je sa kolegama razgovarao 
o tome što „Jura“ ne poštuje dogovorene mera zaštite zaposlenih protiv širenja korona virusa. 
Kako je agenciji Beta potvrdio advokat Dragan Živković iz Topole, Pajoviću se na teret stavlja krivično 
delo izazivanje panike i nereda, koje po njegovim rečima „nije naivno“ s obzirom na visinu zaprećene 
kazne. 
On je kazao da je video krivičnu prijavu protiv Pajovića, potpisanu sa nekoliko imena ali na njoj nije 
bilo pečata fabrike „Jura“, čiji je Pajović radnik. 
Dodao je da je Pajović danas saslušan pred tužiocem u Aranđelovcu, a zatim i sudijom za prethodni 
postupak koji je odlučio da on ne ide u pritvor i da se brani se sa slobode. 
Živković je rekao da je saslušanje obavljeno „nezakonito, preko Skajpa“, kao i da je veza bila toliko 
loša i sa prekidima, da se saslušanje koje je ukupno trajalo 40 minuta odužilo od 11 do 14.30 časova. 
Naveo je da će postupak dalje teći redovnim putem, uz opciju da tužilac može da obustavi postupak ili 
da se nastavi pred nadležnim sudom. 
Po izlasku iz pritvora Pajović je agenciji Beta rekao da je policija imala korektan odnos prema njemu 
za vreme policijskog pritvora. 
On je ocenio da je neopravdano priveden jer nije nikoga izazivao niti je pravio incidente. 
Pajović je objasnio da je u četvrtak, kada je uhapšen, došao u krug fabrike pre početka druge smene da 
razgovara sa kolegama o tome što je „Jura“ prekršila dogovor u vezi sa zaštitom radnika u vreme 
pandemije korona virusa. 
Naveo je da je u četvrtak kompanija obavestila radnike da od ponedeljka „počinje da radi i treća 
smena“, što kako je naveo, nije bio deo dogovora na sastanku u utorak, kome su prisustvovali i 
predstavnici opštinskog kriznog štaba. 
Pajović je kazao da je bilo najavljeno da će se do 22. aprila raditi samo u dve smene, sa ukupno 420 
radnika, a da će se posle tog roka pozivati na posao radnici koji su bili na plaćenom odsustvu. 
„Trebalo je takođe da se, kada bude uvedena treća smena, broj radnika ne uvećava već da isti broj, 
420 bude raspoređen na tri smene“, kazao je i dodao da je ta fabrika preinačila taj deo dogovora i 
najavila treću smenu uz angažovanje dodatnog broja radnika. 
Dodao je i da je u četvrtak Jura najavila da će subota biti radna, ali je od toga odustala posle mišljenja 
epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje. 
Pajović je rekao da je o tome razgovarao sa  kolegama u krugu fabrike, jer je već znao na osnovu 
njihovih i reakcija građana na društvenim mrežama, da su vrlo uznemireni zbog rizika širenja zaraze 
korona virusom. 
„Moje kolege strahuju zbog toga što ima pojava virisa među radnicima ‘Jure’ u drugim gradovima, te 
fabrike u Leskovcu i Nišu ne rade. S druge strane, mi radimo i zato hoćemo da budemo bezbedni od 
širenja zaraze korona virusom“, kazao je Pajović. 
On je dodao da se i on lično ne oseća bezbednim u fabrici u kojoj radi i njegova supruga. 
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Đorđević: Zaposlenima u Juri obezbeđeni svi uslovi za rad 
Piše: Beta 

 
 
Zaposlenima u kompaniji „Jura“, u proizvodnom pogonu u Nišu, nakon izvršenog inspekcijskog 
nadzora i naloženih mera inspektora rada, obezbeđena su zaštitna sredstva – maske, rukavice, kao i 
neophodna dezinfekciona sredstva… 
… odnosno obezbeđen im je nesmetan rad u skladu sa Uredbom o organizovanju rada u vreme 
vanrednog stanja, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije 
Zoran Đorđević. 
Kako je naveo, u skladu u ovom proizvodnom pogonu, površine 11.237 kvadratnih metara, trenutno 
radi 70 ljudi i prilikom obavljanja posla naloženo im je da drže odstojanje od dva metra, odnosno da 
na jednoj tabli, dužine oko 4 do 4,5 metara radi jedan zaposleni, što radnici i poštuju. 
Prema njegovim rečima, inspektori rada nastaviće u narednom periodu da vrše vanredne i redovne 
inspekcijske nadzore na teritoriji cele Srbije radi kontrole primene poštovanja člana 4. Uredbe o 
organizovanju rada u vreme vanrednog stanja i sprovodjenja preventivnih mera u oblasti bezbednosti 
i zdravlja na radu, a sve u cilju zaštite prava zaposlenih. 
„Svi poslodavci, koji ne budu postupali prema instrukcijama i naloženim merama snosiće 
odgovarajuće posledice, u skladu sa zakonom“, zaključio je Đorđević. 
 

Kragujevačkim oružarima produženo plaćeno odsustvo i sledeće sedmice 
Piše: Beta 

 
 
U kragujevačkoj fabrici „Zastava oružje“ ponovo je produženo plaćeno odsustvo za zaposlene te će oni 
biti van radnih mesta cele sledeće sedmice kao i u danima uskršnih praznika, rečeno je danas Beti u 
Samostalnom sindikatu te fabrike. 
Pred kraj sledeće sedmice Krizni štab će odlučiti da li će se oružari vratiti na posao posle praznika i 
nastaviti sa redovnom proizvodnjom. 
U sindikatu navode da je ta odluka uslovljena razvojem situacije u vezi sa širenjem koronavirusa. 
Zbog prevencije širenja kovida 19, radnici fabrike Zastava oružje bili su prvi put poslati na plaćeno 
odsustvo 23. do 30. marta, pa je zatim produženo do 12. aprila. 
U fabrici je za vreme odsustva većine radnika, oko 200 zaposlenih je radilo da bi u roku završili 
ugovorene obaveze prema kupcima. 
 
 

 
 

Neke firme iako ne rade isplaćuju plate, druge čekaju državu 
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Ruma -- Mediji su prethodnih dana preneli da je u fabrici "Hutchinson" u Rumi oko 80 radnika 
dobilo otkaz, što je Tanjugu potvrđeno u Ministarstvu rada. 
IZVOR: TANJUG SUBOTA 
  
Predsednik Samostalnih sindikata Ruma govorio je za Tanjug o tome koje su sve fabrike u tom gradu 
primenile slične mere, a koje su obustavile proizvodnju od početka vanrednog stanja. 
U Ministarstvu rada navode da se Odeljenju inspekcije rada u Sremskoj Mitrovici nisu obraćali 
zaposleni u tom preduzeću, ali da su predstavnici inspekcije rada dobili informaciju da su zaposleni 
na kolektivnom godišnjem odmoru do 21. aprila i da je početkom meseca bez posla ostao 81 zaposleni. 
 
 

 
 
 

Милић: Отпуштање спорадично, а неке компаније и нуде посао 
     
Пандемија коронавируса и ванредно стање, које у Србији траје око месец дана, довело је до 
великих промена у жвоту и раду свих грађана. 
 
Практично, раде само продавнице с прехрамбнеим производима и апотеке, али слободно се 
може рећи да је то само оно што се види – јер, да би у радњама било робе, морају радити и 
многи други погони. Многи радници забринути су да ли ће сачувати радно место, многе 
послодавце мучи исто питање, а по  речима председника Савеза самосталних синдиката 
Војводине Горана Милића, у овој ситуацији никоме није лако. Он истиче да се то пре свега 
односи на мала предузећа, посебно у областима туризма, угоститељства, логистике/превоза, 
личних услуга... јер су многи потпуно обуставили рад. Ипак, он наглашава да се највећи број 
послодаваца одлучио да задржи запослене.  
У Војводини, по подацима којима располаже наш синдикат, за сада није било великих промена
 у броју запослених (Горан Милић) 
– У Војводини, по подацима којима располаже наш синдикат, за сада није било великих 
промена у броју запослених. Спорадично се и то дешава, али охрабрује и то што се у појединим 
предузећима већ сад размишља о поновној производњи и раду – указује Милић. – Највећи број 
компанија одлучио се да, тамо где је то могуће, запослени свој посао раде од куће, у некима су 
запослени на старом годишњем одмору, а има и оних који су упућени на принудни одмор до 45 
дана, током којих су плаћени 65 одсто просечне зараде из претходних 12 месеци, с тим да 
зарада не може бити мања од минималне. 
По његовим речима, за оне који остану без посла, први корак је да се пријаве на тржиште рада 
и на тај начин обезбеде заштиту у складу с прописаним мерама Владе Србије. 
– Таквих ситуација је, по мом сазнању мало, али их има, па је тако, рецимо, у Сомбору без 
посла остало око 25 запослених који су радили у фирми „Еко Међимурје” јер је ту потпуно 
обустављен рад и предузеће је затворено. У Рум, у компанији „Хачинсон”, где је запослено 1.136 
радника, 81 је остао без посла, а реч је о запосленима који су имали уговор о раду на одређено 
време. У тој фабрици се донедавно радило, а сада су радници упућени на годишњи одмор у 
трајању од две недеље, који је започео ове седмице – каже Милић. 
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Одговорност и солидарност 
Горан Милић истиче и да су многи послодавци, да би одржали производњу, увели сменски рад 
и на тај начин растеретили број запослених у радном простору. Он посебно наглашава важност 
поштовања обавезе коју послодавци имају – да се радницима обезбеде сва неопходна заштитна 
средства.  
– Подацима којима располажем казују да сви послодавци то и поштују – каже Милић. – 
Одговорност и солидарност у оваквим ситуацијама веома су важни и путоказ су ка наставку 
производње и привредних активности. 

 
Наш саговорник указује на то да има и охрабрујућих вести, везаних за поновно покретање 
производње, а да има и ситауција да послодавци траже раднике. 
– У Руми фирма за производњу нудли „Вај вај” нуди посао за 40 радника, у Кикинди, граду који 
је био први погођен пандемијом коронавируса, најављује се да ће ускоро поновно бити 
покренута производња у предузећима „Зопас” и „Калцедонија”, а има најава да ће тако бити и у 
компанији „Тиса аутомотив” –  каже Милић. 
Д. Млађеновић 
 

У румском “Хачинсону” 1.167 радника на колективном годишњем 
 
Извор: Tanjug 
     
РУМА: Медији су претходних дана пренели да је у фабрици "Хачинсон" доо у Руми око 80 
радника добило отказ, што је Танјугу потврђено у Министарству рада, а председник 
Самосталних синдиката Рума говорио је за Танјуг о томе које су све фабрике у том граду 
примениле сличне мере, а које су обуставиле производњу од почетка ванредног стања. 
 
У Министарству рада наводе да се Одељењу инспекције рада у Сремској Митровици нису 
обраћали запослени у том предузећу, али да су представници инспекције рада добили 
информацију да су запослени на колективном годишњем одмору до 21. априла и да је почетком 
месеца без посла остао 81 запослени. 
Они су радили на одређено време, а отказ су добили због истека рока на који су били 
закључени уговори, речено је Танјугу у Министарству рада, где наводе и да је, према подацима 
инспекције, последњег дана марта у овој фирми било је 1.136 запослених. 
О овоме је за Танјуг говорио и председник Самосталних синдиката Рума Драго Тешић. 
Од понедељка ове недеље, 1.167 радника, колико ме памћење служи, отишло је на колективни 
годишњи одмор. То ће трајати две недеље у зависности од ситуације како се буде развијала на 
даље, каже Тешић за Танјуг. 
Он оцењује да је "ова мера изврсна". 
Морамо послушати струку, јер се овде ради о озбиљним стварима и морамо сачувати, пре свега, 
људске животе. Јесте да ово не одговара ни радницима ни привреди, али ако будемо сачували 
животе, све ћемо то моћи да подигнемо, каже Тешић. 
Упитан да ли фабрика “Хачинсон” сада ради, каже да по његовим информацијама које је добио 
од председника синдикалне организације у “Хачинсону” сви су "ослобођени" радних обавеза. 
Сви су ослобођени, с тим да ће, ако то време буде дозволило, следеће седмице један број 
радника доћи да би се извршио ремонт на машинама, уз све мере здравствене заштите, каже 
Тешић. 
Говорећи генерално о ситуација у привреди Руме, Тешић је набројао неколико примера који 
илуструју на који начин су се одређени послодавци организовали у новонасталој ситуацији, 
услед епидемије. 
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Наводи тако да фабрика обуће Инсерт не ради од 18. марта, али да има индиција да би могла да 
почне да ради од 22. априла, што, додаје, зависи од ситуације с епидемијом. 
Фабрика коже од понедељка је, такође, на колективном одмору, мада су они до сада све време 
радили уз све мере здравствене заштите. 
Фабрика гума ради готово у пуном капацитету, уз све мере здравствене заштите. 
Они су, у складу са мерама Владе Србије, ослободили жене које имају децу до 12 година, а тамо 
где у канцеларијама има по двоје, организовали су тако да један дан ради један, други дан 
други запослени, каже Тешић. 
"Сремпут" такође ради, али су ослобођени сви који су у ризичној групи, старији од 65 година и 
радницима је речено да онај ко страхује за своје здравље не мора да долази на посао, али, како 
каже Тешић, и њима ће бити плаћено. 
Тешић, наиме, каже да је став Синдиката који он представља да свим радницима који су 
одсутни с посла, не својом кривицом, буде плаћено све сто посто, а кад је реч о накнадама за 
оне који не желе да долазе на посао јер страхују за своје здравље, објашњава: 
"И њима ће бити плаћено, само ћемо сада видети и у ком износу. Има неколико варијанти, 
пошто је ово ванредно стање. Има варијанта коришћења годишњег одмора од прошле године, 
има да се узме половина годишњег одмора од ове године, има да радник буде упућен на 65 
одсто плаћеног одсуства. Опет, све ћемо видети како ће у којој фирми бити урађено". 
Упитан да ли ће послодавци имати буџет да исплате плате, без обзира који модел буде 
примењен, Тешић одговара кроз пример фабрике обуће "Инсерт", чије су све продавнице 
затворене, све је стопирано, сви налози за иностранство... 
По мојим информацијама, велики број послодаваца чека шта ће држава рећи. Ја се не бих 
сложио с тим да послодавац не може да издржи 15-20 или месец дана, ако узмемо да може да 
користи колективни годишњи одмор, па ваљда има толико резерве да може да исплати за 
месец дана, наводи Тешић. 
 
 

 
 

Ekonomsko-socijalne posledice virusne pandemije: U strahu i poslodavci i 
sindikalci 
 
Pandemija izazvana koronavirusom još nije pokazala svu svoju opaku, smrtonosnu “narav”, a njene 
ekonomske i socijalne posledice još je rano realnije sagledati, ali se već naslućuje da će se na udaru 
neizbežne i, možda, najteže krize posle Drugog svetskog rata naći i kapital i radna snaga. Privrednici 
su oprezni u planovima i računicama, sindikati skromni u zahtevima, a jedni i drugi mnogo očekuju 
od finansijske podrške i drugih mera države. Novinar Novog magazina Svetozar Raković piše o tome 
koliko su prognoze sumorne, a nadanja opravdana. 
 
Posle pandemije ništa neće biti isto – ni u svetu ni u Srbiji. Zaraza koronavirusom ne jenjava, osim u 
Kini, gde je počela i u međuvremenu je praktično zaustavljena. Bezmalo polovina od 7, 8 milijardi 
svetske populacije živi u izolaciji, karantinu i bolnicama, broj obolelih i umrlih svakodnevno raste, a 
stručnjaci veoma oprezno i s velikom zabrinutošću procenjuju moguće ekonomske i socijalne 
posledice planetarne pošasti. 
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Prema podacima Evropske konfederacije sindikata (EKS), najmanje milion ljudi u Evropi je tokom 
druge polovine marta ostalo bez posla. EKS, koja okuplja 45 miliona članova u 39 evropskih zemalja, 
dobija podatke od sindikata širom Evrope, ali samo za stalno zaposlene. 
“Gase se hiljade malih i srednjih preduzeća, a bar milion radnika ostalo je bez posla jer nemaju 
aranžmane za skraćeni rad ili plaćeno bolovanje”, izjavio je generalni sekretar EKS Luka Visentini, 
napominjući da je pravi broj, koji uključuje i radnike bez ugovora i frilensere, sigurno mnogo veći. U 
EKS strahuju da bi se “broj nezaposlenih mogao povećati tri ili četiri puta posle Uskrsa” ukoliko 
nacionalne vlade uz podršku Evropske komisije ne reaguje nekim hitnim merama. 
Još je gora prognoza MOR-a da bi bez posla moglo ostati i do 36 miliona ljudi. Najugroženije 
privredne grane su građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i trgovina, dok intenzivno, čak i pojačano 
rade agroprehrambena industrija, farmaceutski sektor i proizvodnja energije, bez koje nijedna zemlja 
ne može da funkcioniše. 
U Srbiji niko pouzdano ne zna podatke o ugroženim firmama i izgubljenim radnim mestima. 
Privredna komora Srbije raspolaže informacijom da je privremeno više od 90 većih kompanija 
potpuno ili delimično obustavilo rad, ali nema pouzdanih podataka o srednjim, malim i mikro 
preduzećima. Prema nekim najavama, prinudna odsustva radnicima će najčešće biti plaćena u iznosu 
od 60 odsto zarade. Nacionalnoj službi zapošljavanja do kraja četvrte nedelje vanrednog stanja 
prijavilo se nešto više od 2.000 otpuštenih radnika. 
Vlada je donela paket antikriznih mera koje bi trebalo da sačuvaju likvidnost privrede i radna mesta. 
Mere su dočekane sa odobravanjem nekih poslodavačkih asocijacija i sindikata, ali i sa rezervama, čak 
i kritikama pojedinih stručnjaka i sindikalaca. Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je u ponedeljak 
za Večernje novosti da se u narednim danima neće znatno povećati nezaposlenost. 
Privrednici u Srbiji pak zabrinuto razmišljaju o posledicama krize. Čak 85 odsto mikro i malih 
preduzeća procenjuje da će epidemija imati negativan uticaj na njihovo poslovanje, pokazuje 
istraživanje Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje sprovedeno od 25. do 29. marta. 
Smanjenje potražnje za svojim proizvodima i uslugama tokom i nakon pandemije očekuje 80 odsto 
anketiranih, dok blizu 30 odsto njih smatra da će biti i smanjenja broja zaposlenih. Pri tome, više od 
70 odsto preduzeća očekuje da će posledice na njihovo poslovanje trajati šest meseci i duže, dok 
približno polovina MM-preduzeća smatra da ove izazove neće moći da prevaziđu bez dodatne podrške 
države i velikih kompanija. 
 

JUG MEDIA 
 
Predsednik sindikata „Jure“ u Leskovcu dobio otkaz? 
Autor: M. Ivanović  
 
 
Vest da je predsednik novoformiranog Samostalnog sindikata južnokorejske firme „Jura“ Predrag 
Stojanović, koji je bio i vođa nedvanih protesta, dobio otkaz u toj firmi, prostrujala je večeras među 
radnicima i na društvenim mrežama, iako sam Stojanović o tome nije zvanično obavešten. 
„Jura“ u Leskovcu posluje od 2012. godine i tek posle 8 godina formiran je i registrovan sindikat sa 
oko blizu 300 članova. 
Sekretar Samostalnog sindikata Leskovac Jovica Nedeljković, koji je pomagao u registraciji sindikata, 
kaže da Stojanović nikako ne može i ne sme dobiti otkaz zato što je osnovao sindikat ili zato što je bio 
nezvanični lider protesta. 
„U vanrednom stanju nikako ne može da dobije otkaz jer za otkaz mora da stoji neko delo, a njega 
nema. Bilo kakvo rešenje o otkazu pašće na sudu“, kaže Nedeljković. 
Ovim glasinama predhodila je Stojanoviću opomena pred otkazom zato što je juGmedii davao izjave 
nevezano za poslovanje fabrike. 

https://jugmedia.rs/predsednik-sindikata-jure-u-leskovcu-dobio-otkaz/
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„Oni su u tom upozorenju pozivaju na pravilnik, o kome radnici ništa ne znaju“, komentariše 
Nedeljković. 
PODSETIMO: 

 
 Tražili istinu i pravdu, dobili košmar od života 

 
JuGmedia nije večeras u „Juri“ mogla da proveri glasine o otkazu, ali je kontaktirala sa jednom od 
liderki, koja je zahtevala anonimnost i koja je rekla „da joj svega preko glave“. 
„Jeste prostrujala vest, ali vest nisu izmislili radnici već je plasirana s vrha s ciljem da zaplaši radnike 
da se vrate na posao. Logika je – ako otpuste vođu, šta je ostalo nama“, komentariše ova žena koja 
kaže da na posao dolazi i s posla odlazi s velikim strahom. 
U „Juri“ je, podsetimo, 7 radnika obolelo od virusa korona, a u izolaciji je stavljeno 350 radnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jugmedia.rs/trazili-istinu-i-pravdu-dobili-kosmar-od-zivota/

