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SSSS: Mere vlade daju nadu da će se privreda oporaviti 
IZVOR: TANJUG 

 
Beograd -- Ekonomske mere koje Vlada Srbije planira da sprovede zbog krize izazvane koronavirusom 
daju nadu da će se nakon krize privreda vratiti normalnim tokovima. 
  
"Do sada nismo imali ovako široke mere koje su usmerene i ka zaposlenima, pogotovo ne prema 
malim i srednjim preduzećima. Sada im je data mogućnost da isplate minimalne zarade naredna tri 
meseca, što im je veoma važno i ta mera je za svaku pohvalu“, rekao je predsednik Saveza samostalnih 
sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović. 
Ističe da će ove mere podstaći poslodavce da vrate na posao radnike koje su otpustili prethodnih 
nedelja. 
Takođe, Orbović kaže i da veliku olakšicu, naročito za veća preduzeća, predstavlja mogućnost da 
odloženo plaćaju poreze i doprinose. 
"To sveukupno daje nadu da će se privreda nakon ukidanja vanrednog stanja vratiti normalnim 
tokovima", ističe Orbović. 
 

 
 

SSSS apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) pozvao je danas poslodavce da se uzdrže od otpuštanja i 
proglašavanja zaposlenih tehnološkim viškom tokom vanrednog stanja usled koronavirusa. 
Predložio je da svaki pojedinačni privredni subjeket potraži rešenje u saradnji sa privrednim 
komorama, sindikatima, lokalnom samoupravom ili državom. 
"Dodatni problem za zemlju bi predstavljalo otpuštanje radnika tokom sadašnje krize, s obzirom na to 
da je njihov broj proteklih godina značajno umanjen zbog odlaska velikog broja naših građana u 
inostranstvo", poručili su iz SSSS u saopštenju. 
Za firme koje nisu u mogućnosti da isplaćuju punu zaradu zbog prekida rada,SSSS je predložio da se 
uvede garantovana zarada, u visini minimalne zarade, do prekida vanrednog stanja. 
 
SSSS je ocenio da bi najveću podršku trebalo da dobiju oni koji su morali da obustave svoje poslove 
usled pandemije i za njih je nephodno osnivanje fonda, kojim bi se obezbedila finansijska pomoć, kao 
i za zaposlene koji rade i bore se sa korona virusom. 
 
"U slučaju evenutalnog otkaza, poslodavac mora poslati obaveštenje o otkazu Nacionalnoj službi za 
zapošljavanje (NSZ), a evidencija će kasnije poslužiti za analizu opravdanosti otkaza, mogućnosti za 
vraćanje na radno mesto ili pronalaženje novog posla", naveo je sindikat i predložio da se naknada za 
nezaposlene isplaćuje u skladu sa datumom koje je poslodavac naveo - posle uvođenja vanrednog 
stanja. 
 
Kompanije koje se obavežu da neće raskinuti ugovore o radu treba da budu oslobođenje plaćanja 
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socijalnih doprinosa dok traje vanredno stanje, a što bi se pokrilo iz budžetskih sredstava ili iz 
fondova za pomoć, predložili su iz SSSS. 
 
"Potrebno je u toku i po završetku vanrednog stanja subvencionisati inicijative za podršku 
nezaposlenim i otpuštenim pomoću nacionalnog i lokalnog budžeta za hitne slučajeve", ocenio je taj 
reprezentativni sindikat. 
autor: TKĐizvor: Beta 
 

EKAPIJA 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije traži od Vlade da pomogne i muzičkim 
izvođačima 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od Vlade Srbije da, u okviru najavljene finansijske 
podrške različitim delatnostima usled otežanih uslova poslovanja, predvidi i pomoć licima koja 
obavljaju samostalnu umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. 
 
U pismu predsednika SSSS Ljubisava Orbovića predsednici Vlade Srbije navodi se da su samostalni 
muzički izvođači posebno pogođeni, jer ne mogu uživo da nastupaju zbog obustavljenog rada u 
ugostiteljstvu i na drugim mestima zbog vanrednog stanja. 
 
Zato Savez predlaže da se i njima pruži finansijska podrška u visini minimalne zarade dok traje 
vanredno stanje, što bi omogućilo nužnu egzistenciju njima i njihovim porodicama. 
 
Savez podseća i na to da su samostalni umetnici i izvođači uvek davali svoj doprinos kroz 
mnogobrojne humanitarne akcije. 
 

 
 

СССС: Мере дају наду да ће се привреда опоравити после короне 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Економске мере које Влада Србије планира да спроведе због кризе изазиване 
корона вирусом дају наду да ће се након кризе привреда вратити нормалним токовима, и да 
отпушање радника неће бити тако масовно како се у почетку чинило, оценио је данас 
председник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић. 
 
"До сада нисмо имали овако широке мере које су усмерене и ка запосленима, поготово не 
према малим и средњим предузећима. Сада им је дата могућност да исплате минималне зараде 
наредна три месеца, што им је веома важно и та мера је за сваку похвалу“, рекао је Орбовић 
Танјугу. 
Истиче да ће ове мере подстаћи послодавце да врате на посао раднике које су отпустили 
претходних недеља. 
Такође, Орбовић каже и да велику олакшицу, нарочито за већа предузећа, представља 
могућност да одложено плаћају порезе и доприносе. 
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"То свеукупно даје наду да ће се привреда након укидања ванредног стања вратити нормалним 
токовима“, истиче Орбовић 

 
SSSS apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike 
Piše: Beta 

 
 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) pozvao je danas poslodavce da se uzdrže od otpuštanja i 
proglašavanja zaposlenih tehnološkim viškom tokom vanrednog stanja usled korona virusa. 
     
Predložio je da svaki pojedinačni privredni subjeket potraži rešenje u saradnji sa privrednim 
komorama, sindikatima, lokalnom samoupravom ili državom. 
„Dodatni problem za zemlju bi predstavljalo otpuštanje radnika tokom sadašnje krize, s obzirom na to 
da je njihov broj proteklih godina značajno umanjen zbog odlaska velikog broja naših građana u 
inostranstvo“, poručili su iz SSSS u saopštenju. 
Za firme koje nisu u mogućnosti da isplaćuju punu zaradu zbog prekida rada, SSSS je predložio da se 
uvede garantovana zarada, u visini minimalne zarade, do prekida vanrednog stanja. 
SSSS je ocenio da bi najveću podršku trebalo da dobiju oni koji su morali da obustave svoje poslove 
usled pandemije i za njih je nephodno osnivanje fonda, kojim bi se obezbedila finansijska pomoć, kao 
i za zaposlene koji rade i bore se sa korona virusom. 
„U slučaju evenutalnog otkaza, poslodavac mora poslati obaveštenje o otkazu Nacionalnoj službi za 
zapošljavanje (NSZ), a evidencija će kasnije poslužiti za analizu opravdanosti otkaza, mogućnosti za 
vraćanje na radno mesto ili pronalaženje novog posla“, naveo je sindikat i predložio da se naknada za 
nezaposlene isplaćuje u skladu sa datumom koje je poslodavac naveo – posle uvođenja vanrednog 
stanja. 
Kompanije koje se obavežu da neće raskinuti ugovore o radu treba da budu oslobođenje plaćanja 
socijalnih doprinosa dok traje vanredno stanje, a što bi se pokrilo iz budžetskih sredstava ili iz 
fondova za pomoć, predložili su iz SSSS. 
„Potrebno je u toku i po završetku vanrednog stanja subvencionisati inicijative za podršku 
nezaposlenim i otpuštenim pomoću nacionalnog i lokalnog budžeta za hitne slučajeve“, ocenio je taj 
reprezentativni sindikat. 
 
 

Mali: Cilj ekonomskih mera je da država preuzme na sebe najveći deo 
tereta krize 
Piše: FoNet 

 
 
Cilj ekonomskih mera za sprečavanje posledica izazvanih pandemijom korona virusa je da država 
preuzme na sebe najveći deo tereta krize, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. 
     
On ja u Jutarnjem dnevniku RTS naglasio dva osnovna cilja ekonomskih mera: očuvanje radnih mesta 
i pomoć najteže ugroženom delu privrede – malim i srednjim preduzećima i zanatlijama u svim 
sektorima. 
Mali je rekao da će isplatom po tri minimalca koje je država najavila biti obuhvaćeno više od 900.000 
radnih mesta. 
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On je naglasio da će novac za isplatu minimalnih zarada moći da dobiju samo preduzeća koja uđu u 
program i obavežu se da neće otpustiti više od 10 odsto zaposlenih. 
Novac za isplatu minimalca država će uplaćivati malim i srednjim preduzećima na posebne račune 
koji će biti pod kontrolom da bi se izbegle zloupotrebe, naglasio je Mali. 
Podsećajući da je reč o merama za koje je namenjeno 5,1 milijrdu evra, Mali je istakao da je to oko 50 
odsto državnog budžeta, odnosno oko 11 odsto brutonacionalnog dohotka i da je to Srbija mogla da 
uradi jer ima stabilne finansije. 
Mali je objasnio i da se na jučerašnjme predstavljanju ekonomskih mera predsednik Srbije 
Aleksandar Vučić nije pojavio jer je premoren. 
Vučić je se donoćno bori za živote ljudi, sustigao ga je zamor i premor. On je, inače, i predsednik 
koordinacionog tela koji se bavi očuvanjem ekonomijei ovo su njegove mere, bez njega ove mere nebi 
mogli doneti, rekao je Mali i Vučiću poželeo da se što pre oporavi. 
Nadam se da će da se brzo oporaviti molim ga da se čuva jer na kraju, i mi zavisimo od njega, rekao je 
Mali za RTS. 
 

Ekonomske mere za oporavak privrede 
Piše: B. C. - Lj. B. 

 
 
Odlaže se plaćanje poreza na zarade, svakom građaninu po 100 evra 
Država Srbija donela je odluku da odloži plaćanja poreza na zarade i doprinose privatnim 
preduzećima tokom vanrednog stanja, odnosno minimum tri meseca. Odlaže se plaćanje poreza na 
dobit za drugi kvartal 2020. godine i oslobađaju se PDV svi koji se bave donacijama. 
     
To je saopštio ministar finansija Siniša Mali predstavljajući ekonomske mere za privredu kako bi se 
lakše prebrodili negativni efekte prouzrokovani pandemijom korona virusa. 
On je istakao da je i jedna od mera ta da će država obezbediti 50 odsto minimalne zarade za zaposlene 
u velikim preduzećima koji su dobili rešenje o prekidu rada. 
Svima koji su u malim i mikro preduzećima, prema rečima ministra, daćemo tri minimalne zarade, 
nešto više od 90.000 dinara ili 750 evra direktno na račun u naredna tri meseca. Kako je dodao, 
takvih je u Srbiji 900.000. 
 

RZS: Prosečni mesečni prihod domaćinstva u Srbiji 2019. bio 66.880 
dinara 
Piše: FoNet 

 
 
Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu u Srbiji u 2019. godini, za sva 
domaćinstva, bili su 66.880 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju 67.099 dinara, saopštio je Republički 
zavod za statistiku (RZS). 
Piše: FoNet 
     
U odnosu na 2018. godinu, prosečni mesečni prihodi domaćinstva u novcu i u naturi bili su veći za 4,9 
odsto, dok su izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u istom periodu povećani su za 4,1 odsto 
nominalno, navodi se u saopštenju RZS. 
Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,3 odsto i 
penzije 32,3 odsto, dok su najveći rashodi domaćinstava izdaci za hranu i bezalkoholna pića 34,2 
odsto, a za stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva 16,7 odsto, navodi se u saopštenju. 
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„Prvi partizan“ obustaviće proizvodnju do 21. aprila  
Piše: N.Kovačević 

 
 
Poput ostalih fabrika odbrambene industrije, koje su zbog epidemije korona virusa i problema u 
nabavci obustavile proizvodnju, i užički „Prvi partizan“ privremeno će prestati sa radom u sredu, 1. 
aprila.  
Fabrika, koja izveze skoro kompletnu proizvodnju, kako je izjavio njen direktor Dobrosav Andrić, neće 
raditi do 21. aprila, do kada će zaposleni biti na kolektivnom godišnjem odmoru. 
Od 1.650 zaposlenih, od 18.marta kada je prva grupa od oko 500 radnika otišla na prinudni odmor, a 
prozvodnja skoro prepolovljena, postepeno se smanjivao broj angažovanih, pa je 31.marta u 
fabrici bilo oko 900 zaposlenih i oni će od srede biti upućeni na kolektivni godišnji odmor. 
Radnici koji su ranije otišli na prinudni odmor koristili su zarađene sate i godišnje odmore od prošle 
godine, a oni koji ih nisu imali bili su na plaćenom odsustvu i primali su 70 odsto plate. 
„Odlučili smo da idemo na kolektivni godišnji odmor koji koristimo uglavnom tokom leta, a imali smo 
u vidu i to da ne radimo tokom uskršnjih praznika“, izjavio je Andrić. 
Navodeći da u toj fabrici nema inficiranih korona virusom, direktor je kazao da je prekid proizvodnje, 
osim potrebe da se zaposleni zaštite od infekcije, posledica „otežanog transporta i problema sa 
repromaterijalom, pošto je većina dobavljača obustavila rad“. 
„Očekujemo da će sirovine za dva izvozna posla, koja su u toku, stići krajem aprila, tako da je obustava 
rada do tada bila jedino logično rešenje”,rekao je Andrić za lokalne medije. 
O posledicama prekida proizvodnje, naveo je da će one zavisti od naplate i  otpreme već gotove robe, a 
potom istakao da će fabrika opstati uz mere koje je država najavila, za koje je kazao da su „veoma 
korektne“. 
 
 

RZS: Industrijska proizvodnja u februaru veća za 7.6 odsto u poređenju sa 
2019. 
Piše: FoNet 
 
Industrijska proizvodnja u Srbiji u februaru 2020. godine veća je za 7,6 odsto u odnosu na februar 
2019, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS). 
 
     
U poređenju sa kretanjem industrijske proizvodnje u 2019. godine februarka industrijska proizvidnja 
2020. manja je za 0,8 odsto u odnosu lanjski godišnji nivo. 
Kada se pogleda industrijska proizvodnja u prva dva meseca 2020. godine, ona je za sedam odsto veća 
u odnosu na isti period prošle godine. 
Posmatrano po sektorima, najveći rast proizvodnje u odnosu na februar prošle godine ostvaren je u 
sektoru rudarstva – uz rast od 15,6 odsto i u sektoru prerađivačke industrije gde je ostvaren rast od 
8,6 odsto, navodi se u saopštenju RZS. 
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Paket vredan 5,1 milijardu evra: Ministar Mali kaže da nema smanjenja plata i 
penzija, na podršku može da računa i privatni sektor kao i svi građani  
NovostiOnline   
 
Paket podrazumeva četiri seta mera, a glavni ciljevi su očuvanje ekonomske stabilnosti i podrška 
mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru. Podrške nema za one koji su otpuštali 
radnike 
Ministar finansija Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež predstavili su danas 
paket ekonomskih mera za ublažavanje posledica koronavirusa. 
Prema rečima Malog, na njemu je rađeno desetak dana i vrednost ovog paketa mera iznosi 5,1 
milijardu evra. 
 
Ovaj paket najavio je pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ukazujući na neke od 
mera, među kojima je plaćanje minimalca za zaposlenima u malim i srednjim preduzećima, pomoć 
građanima u iznosu od 100 evra. 
 
- Mi smo na programu ovih mera radili proteklih 10 dana. Nismo želeli sa ovim programom izađemo 
brzo, sačekali smo kakve su posledice ove krize sa kojojm se suočavamo - rekao je ministar Mali. 
 
Mali je rekao da mere imaju dva cilja. - Očuvanje stabilne ekonomske situacije i očuvanje malih 
preduzeća u privatnom sektoru - rekao je on. Naveo je da je Vlada Republik Srbije dobila pomoć od 
preduzetnika i stručnjaka kako pomoći ekonomiji Srbije i one su uvršetene, kako kaže, u ove mere 
Vlade Srbije i Narodne banke Srbije. 
 
Paket podrazumeva četiri seta mera: mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere 
očuvanja likvidnosti, kao i ostale mere. 
 
 
Vlada Srbije će u narednih 10 dana usvojiti uredbu, odnosno pravni okvir koji će omogućiti 
sprovođenje ekonomskih mera za podizanje srpske privrede, najavio je ministar finansija Siniša Mali i 
naglasio da se taj program neće primenjivati na preduzeća koja su od početak vanrednog stanja 
smanjila za više od 10 odsto broj radnika. 
 
"Više puta smo apelovali i molili privrednike da ne otpuštaju svoje zaposlene", rekao Mali. 
 
Kaže da će najavljeni program biti finansiran na tri načina: iz rezervi budžeta kojih ima dovoljno, 
iz budžetskihaproprijacija, kao i na tržištudomaćeg i međunarodnogkapitala. 
 
Vlada ostaje dosledna onome što je predsednik Vučić govorio, a to je da u javnom sektoru 
nema smanjenja plata, niti optuštanja niti smanjenja penzija, jer ima dovljno novca u budžetu, naveo 
je ministar. 
 
Penzije su sigurne, poručio je Mali. 
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Takođe, ističe da će se vlada truditi da poštujesve obaveze koje ima prema privatnom sektoru. 
 
Kaže da se se posebna grupa u vladi bavi korporativnim obveznicima za velika preduzeća koja mogu 
da računaju na taj vid podrške kako bi obezbedila ne samo likvidnost već i novi kapital. 
 
Najavio je da se razmišlja i da se pomogne posebno najugroženijim sektorima kao što su 
ugostiteljstvo, hotelijestvo, povrstarstvo i drugim. 
 

Bez smanjenja plata zdravstvenim radnicima u samoizolaciji? Lekari zaslužuju 
makar punu platu 
J. Ž. SKENDERIJA  
 
Država traži način da ispravi nepravdu prema zaraženim medicinarima kojima sleduje umanjena 
zarada 
SVIM zdravstvenim radnicima koji su u samoizolaciji zarade za mart najverovatnije neće biti 
smanjene za 35 procenata, kao što predviđa Zakon o zdravstvenom osiguranju. 
 
Kako je za "Novosti" rekao Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, u 
ovakvim slučajevima trebalo bi da se izolacija tretira kao povreda na radu za koju sleduje puna plata. 
- Neprimereno je da oni koji žrtvuju svoje zdravlje, a često i život budu kažnjeni na ovaj način - 
naglašava Orbović. - Zakon kaže da je za odsustvo sa posla zagarantovano minimum 65 odsto od 
zarade, ali to ne znači da to mora da bude i maksimum. Tako da i po zakonu ima prostora da se 
zdravstvenim radnicima izađe u susret. 
On smatra da isti princip mora da važi za sve one koji u vreme pandemije imaju radnu obavezu i na 
poslu su došli u susret sa zaraženima i završili su u samoizolaciji, poput pripadnika vojske i policije. 
PRIMANjA VEĆA OD 1. APRILAVLADA Srbije usvojila je odluku da se svim zdravstvenim radnicima 
u zemlji od 1. aprila uvećaju plate za deset odsto. Povećanje se odnosi na sve zaposlene u zdravstvenim 
i vojnozdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, kao i na lekare u zavodima za 
izvršenje krivičnih sankcija. 
Profesor sociologije rada dr Darko Marinković smatra da u ovom trenutku solidarnost mora da bude 
na prvom mestu i to najpre prema medicinarima. 
- Oni su poslednjih nedelja na brisanom prostoru i na njima ne bi smelo da se štedi - ističe profesor. - 
Za njih ništa nije mnogo, jer ne treba zaboraviti da pored borbe sa virusom oni sve vreme brinu i o 
redovnim pacijentima. 
Naš sagovornik naglašava da je vanredno stanje i pandemija jedna velika proba na kojoj proveravamo 
temelje našeg društva, a jedan od njih je zdravstvo. 
- U prethodnom periodu se često nije dovoljno mislilo o njima, ali ovo je prilika da se to ispravi. Lako 
je pričati o solidarnosti kada nema nikakvih problema, sada moramo da pokažemo da smo uz sve 
zdravstvene radnike. 
Zaposleni u zdravstvenim ustanovama smatraju da je nečuveno da se kažnjavaju za nešto što nije 
njihova krivica, a u toj situaciji su se našli samo zato, jer su savesno sve vreme radili svoj posao. Niko 
od medicinara koji su u samoizolaciji nije dobio dokumenta potrebna za otvaranje bolovanja, na 
osnovu kojih bi im uopšte isplaćivali taj umanjeni iznos. 
Doktori su u neposrednom kontaktu sa zaraženima 
 
PISALI VLADI I PREDSEDNIKU 
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VERUJEMO da je do ove situacije došlo zbog propusta nastalog usled izuzetno teške i složene opšte 
situacije, očekujemo da se ona prevaziđe prihvatanjem naših 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 koji je SSSS uputio Vladi, predsedniku Srbije i 
Ministarstvu zdravlja. 
 
 

Vlada donela odluku: Plate zdravstvenih radnika veće za 10 odsto 
Tanjug  
 
Ova odluka doneta je imajući u vidu da zdravstveni radnici podnose veliki teret i odgovornost u 
danima borbe Republike Srbije sa virusom COVID-19 
BEOGRAD - Vlade Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku da se svim zdravstvenim radnicima u 
Srbiji od 1. aprila ove godine plate uvećaju za deset odsto. 
Ovo uvećanje odnosi se na sve zaposlene u zdravstvenim i vojnozdravstvenim ustanovama, zaposlene 
na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite kao i na lekare u zavodima za 
izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz Vlade Srbije. 
 
Ova odluka doneta je imajući u vidu da zdravstveni radnici podnose veliki teret i odgovornost u 
danima borbe Republike Srbije sa virusom COVID-19. 
 
 
Vlada Srbije nastaviće da sa najvećom pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa virusom COVID-19 i 
apeluje na sve građane da se pridržavaju usvojenih mera, bez izuzetka. 
 
 

 
 
 

Шта је у пакету мера државе за опоравак српске привреде? 
 
 
Пакет економских мера државе за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом 
вируса Ковид-19 и подршку привреди Србије подразумева укупно девет мера, са процењеним 
ефектом у висини од 608,3 милијарде динара. 
Од тих девет, три су мере пореске политике, по две су директна помоћ приватном сектору и 
мере за очување ликвидности привреде, а као остале мере наводи се мораторијум дивиденди до 
краја године и фискални стимуланс - односно директна помоћ свим пунолетним грађанима, 
преноси Танјуг. 
Међутим, на подршку не могу да рачунају они привредни субјекти који су током ванредног 
стања умањили број запослених за више од 10 одсто, не рачунајући запослене на одређено 
време, којима уговор истиче током ванредног стања, као и они који су привремено прекинули 
пословање пре проглашења ванредног стања, односно пре 15. марта. 
ПРВИ СЕТ МЕРА: 
претпоставља у највећем делу одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз каснију 
отплату на рате, најраније од почетка 2021. године: 

http://www.politika.rs/
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-Одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде спроводи се у циљу обезбеђења 
ликвидности, одржања привредне активности и запослености. 
Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног 
стања има за циљ повећање ликвидности свих привредних субјеката у привредном сектору који 
исплаћују зараде запосленима. Такође, ова мера се односи на одлагање плаћања пореза на 
приход од самосталних делатности свих предузетника. 
Сви послодавци који се определе да користе ову меру могу да користе одлагање плаћања 
трошкова пореза и доприноса на зараде до почетка 2021. године, а након тога се оставља 
могућност даљег одлагања плаћања ових трошкова најдуже до 24 месеца без обавезе плаћања 
камате на захтев пореског обвезника. 
Основни услови за примену ове мере су идентични за све послодавце без обзира на њихову 
економску снагу. 
- Одлаже се и плаћање аконтација пореза на добит у другом кварталу. 
Та мера има за циљ повећање ликвидности пореских обвезника путем одлагања плаћања 
аконтација за порез на добит за 2020. годину које доспевају у другом кварталу 2020. године. 
Основни услови за примену ове мере су идентични за све обвезнике пореза на добит без обзира 
на њихову економску снагу. 
-Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а. Та мера има за циљ да се од 
плаћања ПДВ ослободе они донатори који своје производе, односно производе чијим прометом 
се баве, донирају установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ 
спречавање ширења и лечење грађана од болести ковид-19. 
ДРУГИ СЕТ МЕРА: 
односи се на директна давања предузећима, исплату помоћи у висини минималне зараде за 
предузетнике, микро, мала и средња предузећа, односно субвенције 50 одсто минималне 
зараде великим предузећима, чији запослени су послати на принудни одмор, због смањеног 
обима пословања или потпуне обуставе рада. 
Директна 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 
минималца (за време трајања ванредног стања), и за велика предузећа уплата помоћи у висини 
50 одсто минималца за запослене којима је решењем утврђен престанак рада . 
Код овог сета мера је направљена разлика у начину примене по основу економске снаге 
обвезника. 
У складу са тим, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима је дата економска 
помоћ у висини нето минималне зараде за свако лице које код њих има статус запосленог. 
За правна лица која су класификована као велика, помоћ је опредељена сразмерно броју лица 
која ови послодавци задржавају у радном односу иако је за радом тих лица привремено 
престала потреба. 
Предложеним мерама послодавци се у довољној мери стимулишу да одрже постојећи ниво 
запослености, док се у случају предузетника, малих, микро и средњих правних лица, већим 
обимом права додатно јача ликвидност у циљу одржавања пословања, односно одустајања од 
покретања поступака престанка обављања пословања. 
ТРЕЋИ СЕТ МЕРА: 
усмерен је на очување ликвидности привредних субјеката у условима економске кризе 
очекиване током и по окончању ванредне ситуације проузроковане пандемијом Ковид-19 
вируса. 
Овим програмом Влада Србије жели да минимизира спољне утицаје, као што су пад тражње и 
прекид ланаца снабдевања, и њихове последице, као што су смањење запослености и 
неликвидност, на пословање српске привреде. 
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Програм предвиђа две мере: 1. Програм за доделу кредита за одржавање ликвидности и 
обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих 
привредних субјеката, пољопривредних газдинстава и задруга који су регистровани у 
релевантном регистру преко Фонда за развој Републике Србије. 2. Гарантне шеме за подршку 
привреди у условима ковид-19 кризе за кредите за одржавање ликвидности и обртних 
средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних 
субјеката, као и пољопривредних газдинстава преко комерцијалних банака које послују у 
Републици Србији. 
Укупна вредност програма предвиђених овом мером износи 264 милијарде динара (око 2.2 
милијарде евра). 
ЧЕТВРТИ СЕТ МЕРА: 
односи се на уплату директне помоћи у износу од 100 евра у динарској противвредности свим 
пунолетним грађанима Србије. 
 
 

 
 
 

Čadež: Antikrizne mere obezbeđuju likvidnost, čuvaju radna mesta i 
proizvodnju 
 
 
AUTOR: 
Beta 
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da državni paket mera pomoći privredi 
sadrži 90 odsto predloga privrednika i da je trenutno 595 preduzeća delimično ili potpuno obustavilo 
proizvodnju, ali nisu otpustila radnike. 
"Ovaj paket mera čuva ljude, radna mesta, likvidnost, proizvodnju i kičmu privrede. Kriza se ne može 
rešiti milijardama koje ćete upumpati u neka tržišta, moramo se najpre vratiti na to da se tržišta 
ponovo konsoliduju i vrate u funkciju", kazao je Čadež na konferenicji za novinare na kojoj je ministar 
finansija Siniša Mali predstavio antikrizne mere. 
Čadež je ocenio da su mere pomoći uglavnom namenjene malim i srednjim preduzecima, ali i onim 
velikim da očuvaju radna mesta i likvidnost, da prežive ovaj period, a da kroz drugi deo mera dođu do 
povoljnog i investicionog novca i da im se država nađe kao partner i garant. 
"Oko 595 kompanija je na na neki način redukovalo ili smanjilo rad, ali nisu otpustile zaposlene. To su 
uglavnom kompanije iz tekstilne, metalske industrije za kojima trenutno nema potražnje, ali i velike 
strane kompanije u kojima radi veliki broj žena koje moraju da budu kod kuće jer imaju decu mlađu 
od 12 godina", naveo je Čadež. 
Istakao i da Info servis PKS radi danonoćno kako bi odgovorio na pitanje privrednika. 
Komentarišući primedbe privrednika da na carini čekaju maske koje su dobili kao poklon iz Kine, 
Čadež je rekao da je problem što se dugo čeka na ateste te robe. 
Sve informacije o koronavirusu čitajte u našem Blogu uživo i na stranici Koronavirus. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/Vesti/a583829/Koronavirus-u-Srbiji-i-svetu-31.-mart.html
http://rs.n1info.com/Koronavirus


13 

 

 
 

Sindikati: Kad su čuli da će dobiti pomoć države, poslodavci masovno 
vratili radnike na posao 
 
 
Najavljena državna podrška mikro i malim preduzećima kako bi opstali posle krize izazvane virusom 
korona i paket ekonomskih mera za ublažavanje posledica na privredu koji je juče predstavljen 
pravovremene su mere, koje su već počele da daju neke rezultate, izjavila je predsednica Asocijacije 
slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić. 
 
Ona je navela da je u poslednja dva dana, nakon najave predsednika Aleksandra Vučića ovog paketa, 
usledilo masovno vraćanje radnika na posao. 
  
"Imamo informacije da su poslodavci obećali radnicima da će ih ponovo prijaviti od 1. aprila. Nije 
uopšte ni bilo dobro što su otpuštali radnike i pokazalo se da su mnogi bili u stanju da finansiraju 
plate zaposlenih mesec i po ili dva, ali su žustro regovali plašeći se za svoj kapital. Sada su shvatili da 
finansijsku pomoć mogu očekivati oni koji nisu otpuštali radnike", rekla je Savić Tanjugu. 
  
Ističe da je država brzo reagovala i dodaje da je ovakva situacija pokazala da je važno da se više 
orijentišemo ka domaćoj privredi i razvoju domaćih proizvoda jer se pokazalo da imamo preduzeća i 
stručnjake sposobne da mnogo toga proizvedu. 
  
Savić kaže i da je situacija sa pandemijom pokazala da je potrebno menjati i Zakon o radu budući da 
on "ne poznaje" ovakvu vrstu vanrednog stanja usled bolesti ili zaraze. 
  
"Veliki broj roditelja javio nam se jer Zakon o radu ne prepoznaje odsustvo s posla zarad nege zdravog 
deteta i to su sve stvari o kojima treba da razmislimo i poradimo nakon završetka pandemije", rekla je 
Savić. 
  
Dodajmo da je prilikom predstavljanja paketa pomoći privrednicima rečeno da će država direktno 
pomoći svim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od tri minimalne zarade 
po zaposlenom. Uslov je da preduzeće nije otpustilo više od 10 odsto zaposlenih od uvođenja 
vanrednog stanja, ali se ovaj uslov ne odnosi na zaposlene na određeno kojima ugovor ističe tokom 
vanrednog stanja. Novac će biti uplaćen svakom zaposlenom, a ne poslodavcima - firmama. 
  
Podsetimo i da je samo u prvih pet dana, od kada se radi elektronsko prijavljivanje, upis u evidenciju 
Nacionalne službe za zapošljavanje zatražilo 1.455 ljudi koji su ostali bez posla. 
Autor: 021 
 
 
 
 

https://www.021.rs/story/Info/Srbija/238537/Za-oporavak-privrede-51-milijardi-evra-svim-punoletnim-gradjanima-po-100-evra.html
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DELE SUDBINU NARODA: Estradni sindikat traži pomoć od Vlade za 
samostalne umetnike 

 
Zbog pandemije koronavirusa ogroman broj ljudi onemogućen je da obavlja svoj posao, a među njima 
i samostalni estradno-muzički umetnici i izvođači. 
Imajući ovo u vidu, kao i činjenicu da je Vlada RS obećala paket mera za pomoć stanovništvu, 
Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije zatražio je da pomoć dobiju i muzičari 
samostalci koji isključivo žive od estradno-muzičke delatnosti i nemaju druge prihode. 
- Samostalni muzički izvođači posebno su pogođeni jer ne mogu da nastupaju uživo zbog 
obustavljenog rada u ugostiteljstvu i na drugim mestima. Predlažemo da im se pruži finansijska 
podrška u visini minimalne zarade dok traje vanredno stanje, što bi im omogućilo nužnu egzistenciju, 
pogotovo što je poznato da su samostalni umetnici i izvođači dosad dali svoj doprinos brojnim 
humanitarnim akcijama - stoji, između ostalog, u dopisu koji je na adresu predsednice Vlade Ane 
Brnabić uputio predsednik sindikata Dragiša Golubović. 
- Umetnici su uvek delili sudbinu ovog naroda i trudili se da daju maksimalni doprinos u teškim 
vremenima. Tako je i sada. Kada se spomene estrada, ljudi često pomisle na velike zvezde koje 
zarađuju basnoslovne sume, a previde činjenicu da su oni zanemarljiva manjina i da je mnogo više 
muzičara, neafirmisanih pevača i drugih umetnika koji žive u granicama proseka. 
Oni nemaju rezervno zanimanje i njihove porodice zavise od prihoda koji su potpuno presušili. Pre 
svega se ovaj zahtev odnosi na njih i nadamo se da će Vlada uslišiti našu molbu - pojasnio je 
Golubović. 
Kurir / M. V. 
 
 

 
 
 

ASNS: Poslodavci obećavaju otpuštenim radnicima da će ih ponovo 
prijaviti od 1. aprila 
 
 
Najavljena državna podrška mikro i malim preduzećima kako bi opstali posle krize izazvane korona 
virusom i paket ekonomskih mera za ublažavanje posledica na privredu koji će danas biti predstavljen 
pravovremene su mere, koje su već počele da daju neke rezultate, izjavila je danas predsednica 
Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić. 
Ona je navela da je u poslednja dva dana nakon gostovanja predsednika Aleksandra Vuči ća na TV 
Prva gde je najavio pomoć i podršku mikro i malim preduzećima usledilo masovno vraćanje radnika 
na posao. 
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Tanjug (Rade Prelić) 
"Imamo informacije da su poslodavci obećali radnicima da će ih ponovo prijaviti od 1. aprila. Nije 
uopšte ni bilo dobro što su otpuštali radnike i pokazalo se da su mnogi bili u stanju da finansiraju 
plate zaposlenih mesec i po ili dva, ali su žustro regovali plašeći se za svoj kapital. Sada su shvatili da 
finansijsku pomoć mogu očekivati oni koji nisu otpuštali radnike", rekla je Savić Tanjugu. 
Ističe da je država brzo reagovala i dodaje da je ovakva situacija pokazala da je važno da se više 
orjentišemo ka domaćoj privredi i razvoju domaćih proizdvoda jer se pokazalo da imamo preduzeća i 
stručnjake sposobne da mnogo toga proizvedu. 
Savić kaže i da je situacija sa korona virusom pokazala da je potrebno menjati i Zakon o radu budući 
da on "ne poznaje" ovakvu vrstu vanrednog stanja usled bolesti ili zaraze. 
"Veliki broj roditelja javio nam se jer Zakon o radu ne prepoznaje odsustvo s posla zarad nege zdravog 
deteta i to su sve stvari o kojima treba da razmislimo i poradimo nakon završetka pandemije", rekla je 
Savić. 
 
 

 
 
 

"NE OTPUŠTAJTE RADNIKE, ČUVAJTE NJIHOVO ZDRAVLJE" Savez 
sindikata ima poruku za poslodavce 
Maja Radoja 
 
Predsedništvo Saveza sindikata RS zatražilo je od svih poslodavaca u RS da ne otpuštaju radnike i da 
isplaćuju plate u punom iznosu, a od onih čiji radnici redovno rade, da se bezuslovno pridržavaju svih 
mera i preporuka nadležnih institucija i zdravstvenih ustanova, kako bi se zaštitilo zdravlje svakog 
radnika. 
S ciljem zaštite radnih mesta, obezbeđivanja plata radnicima, te očuvanju poslovne aktivnosti, 
Predsedništvo SSRS donelo je i zaključak da se radnicima koji u vreme vanrednog stanja imaju 
povećan obim posla i rade pod otežanim uslovima rada, uveća plata, piše Srpskainfo. 
– Jedan od zaključaka je i da se radnicima koji su zaraženi virusom korona ili su im rešenjem 
nadležnih organa propisane mere samoizolacije ili karantina zbog zaraznih bolesti, isplaćuje naknada 
plate zbog privremene sprečenosti za rad u iznosu od 90 odsto plate koju bi radnik ostvario da je bio 
na radu. Takođe, pozivamo sve radnike u RS da ne potpisuju sporazumne prekide radnog odnosa ili 
zahteve za neplaćeno odsustvo, jer na taj način gube zakonom zagarantovana prava na otpremninu, 
otkazni rok, novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti koja iznosi najmanje 416 KM i traje najduže 
do dve godine, te uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje – navodi se u saopštenju. 
Predsjedništvo SSRS pozvalo je sve članove ovog sindikata da se obrate Službi za besplatnu pravnu 
pomoć i granskim sindikatima ukoliko postoji povreda prava iz radnog odnosa. 
– Zahtevamo od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS da na svojoj zvaničnoj veb stranici 
pojasne i daju obrazloženje instituta iz Zakona o radu u vanrednom stanju, a koji se odnose na rad od 
kuće, evidentiranje radnog vremena, skraćeno radno vreme, korištenje godišnjeg odmora iz 
prethodne godine, korišćenje godišnjeg odmora iz tekuće godine, plaćeno odsustvo – poručili su iz 
Saveza sindikata RS, uz napomenu da je, s ciljem realizacije navedenih zahteva i predloženih mera 
potreban inteziviran socijalni dijalog između Vlade RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Privredne 
komore RS i Saveza sindikata RS. 
 
 

https://srpskainfo.com/ne-otpustajte-radnike-cuvajte-njihovo-zdravlje-savez-sindikata-ima-poruku-za-poslodavce/

