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Savez samostalnih sindikata Srbije: Milioni radnika ostali bez posla 
Piše: FoNet 

 
 
Sindikate i na globalnom i na nacionalnom nivou zabrinjava što su zbog pandemije milioni radnika 
izgubili svoja radna mesta i što se ne može pretpostaviti koliko će ih ubuduće izgubiti, saopštio je 
danas Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) povodom 28. aprila, Međunarodnog dana 
bezbednosti i zdravlja na radu. 
     
Kako se navodi, SSSS je najviše zabrinut zbog činjenice što se zaposlenima, koji i u ovakvim uslovima 
rade, ne obezbeđuju lična sredstva zaštite, zdravstveno prihvatljivi i sigurni uslovi rada. Osim 28. 
aprila, navodi SSSS, oblast bezbednosti i zdravlja na radu neopravdano je van interesa javnosti, a 
briga o zdravlju i bezbednosti na radu „najčešće gubi bitku od namere kapitalista da ostvare profit i 
budu bogatiji od mnogih država“. 
Napominje se i da vlasnici kapitala kod nas često govore kako je zaštita na radu dodatno opterećenje i 
trošak privrede i poslodavaca. 
Epidemija kovid-19, ističe SSSS, aktuelizovala je opravdane kritike sindikata na dosadašnje 
umanjenje stopa doprinosa za zdravstvo i sindikalisti se nadaju da će se promeniti odnos društva 
prema finansiranju zdravstvenog sistema u Srbiji tako što će u taj sektor biti „značajno većih 
ulaganja“. 
 

Ministarstvo: Jura ne krši propise; Sindikat: Šta se to promenilo od 7. 
aprila? 
Piše: Z. Radovanović 

 
 
Inspekcija rada nije utvrdila bilo kakve nepravilnosti prilikom obilaska pogona Jure u Rači, tvrdi 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 
 
     
Povodom prijava da se u kompaniji “YURA Corporation” d.o.o ne poštuju pravila i mere u ingerenciji 
Inspekcije rada, a usled vanrednog stanja u zemlji, izazvanog virusom COVID-19, izvršena su tri 
vanredna inspekcijska nadzora u proizvodnim pogonima u Nišu, Leskovcu i Rači, tokom kojih nisu 
utvrđeni propusti u nadležnosti Inspekcije rada, saopštilo je ovo ministarstvo tokom vikenda. 
Podestimo da je fabrika južnokorejske Yura korporacije u Rači, u utorak, 21. aprila, počela da radi 
punim kapacitetom, u sve tri smene, te da je vratila sve zaposlene na posao. Fabrički Sindikat “ 
Nezavisnost”odmah je obavestio nadležne i javnost da je Yura, na ovaj način, prekršila dogovor koji 
su, 7. aprila, nakon protesta zaposlenih i procene epidemiloga kragujevačkog Instituta za javno 
zdravlje , postigli menadžment kompanije, ta sindikalna organizacija i opštinski Krizni štab, prema 
kojem u pogonima u Rači može da se radi sa 40 odsto kapaciteta i da u dve radne smene bude 
angažovano 400 od ukupno 1.200 zaposlenih u preduzeću. Dogovor je, kako je javnost obaveštena, 
oročen trajanjem vanrednog stanja u Srbiji. 
Menadžment Yure je, medjutim, dogovor poštovao tek nekoliko dana, pošto je već od ponedeljka,13. 
aprila proizvodni proces u fabrici ponovo organizovan u tri radne smene, sa 600, umesto dogovorom 
predvidjenih 400 radnika, dok su, odmah posle uskršnjih praznika, svi zaposleni pozvani da se vrate 
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na svoja radna mesta. Sindikat je obratio Inspekciji rada koja je prošlog petka posetila Yurinu fabriku 
u Rači, i koja je, sudeći prema rečenom saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna 
pitanja, utvrdila da u radu te fabrike “nema nikakvih nepravilnosti”. Poseti inspektora rada prethodila 
je, prema informaciji iz Sindikata “Nezavisnost”, ponovna procena kragujevačkih epidemiloga, koji su 
o aktuelnim epidemiološkim i ostalim uslovima rada u Yurinoj fabrici u Rači, sačinili zapisnik. 
Poverenik Sindikata „Nezavisnost“ u Yurinoj fabrici u Rači Saša Marković kaže da još nije video ni 
saopštenje Ministarstva rada, a ni zapisnik epidemiologa kragujevačkog Instituta. Ističe da je on taj 
zapisnik tražio od svih kojima je dostavljen (poslodavac, opštinski Krizni štab, Inspekcija rada…), te 
da mu je rečeno da se obrati poslovodstvu račanske fabrike. U poslovodstvu mu je kazano da ne mogu 
da mu daju zapisnik na uvod dok ne dobiju saglasnost glavnog menadžmenta u Nišu…Očekuje da bi 
zapisnik mogao da vidi tokom sutrašnjeg dana (ponedeljak). 
-Ne mogu da komentarišem saopštenje Ministarstva za rad dok ne vidim zapisnik epidemiologa. Ali, 
nije mi jasno šta se to promenilo od 7. aprila kada je procenjeno da u fabrici, zbog epidemije COVID 
19, može da se radi tek sa 40 odsto kapacite, odnosno sa 400 zaposlenih, do 21. aprila, od kada se u 
Yuri ponovo da radi punim kapacitetom, u sve tri smene i sa svim radnicima u pogonima. Koliko mi je 
poznato, epidemija izazvana virusom korona i dalje traje, a vanredno stanje proglašeno zbog te 
epidemije još nije ukinuto, pita (se) sindikalac Marković. 
U Yurinoj fabrici u Rači, inače, zbog specifičnosti proizvodnje elektroinstalacija za automobile, za 
pojedinim radnim stolovima istovremeno radi i po nekoliko radnika medju kojima je fizičko 
rastojanje tokom osmočasovne smene tek 30 do 40 santimetara. S druge strane, veliki broj zaposlenih 
u Yuri u Rači, iz Kragujevca, Topole i drugih mesta u Šumadiji na posao dolaze i sa njega se vraćaju 
organizovanim autobuskim prevozom, koji je, zbog epidemije COVID 19, osim za radnike, zabranjen 
za sve ostale na svim (pri)gradskim i medjugradskim linijama u celoj Srbiji. 

 
Svaka druga firma se već prijavila za pomoć države 
Piše: M. N. Stevanović 

 
 
U narednih nekoliko dana znaće se koliko je firmi iz privatnog sektora prihvatilo državnu pomoć, ali je 
verovatno malo onih koji se neće naći na tom spisku, ocenjuju ekonomisti. 
 
Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, do kraja prošle nedelje za isplatu minimalne zarade 
zaposlenima iz državne kase prijavilo se više od 183.000 firmi, ali broj nije konačan jer rok ističe 
poslednjeg dana aprila. 
Prema preseku koji je Ministarstvo napravilo 21. aprila, 169.111 preduzeća i preduzetnika već je 
izabralo banku preko koje će primiti nešto iznad 30.000 dinara po zaposlenom kao minimalac i 
automatski ući u program odlaganja obavezne uplate poreza i doprinosa na taj iznos. 
To je nešto iznad 40 odsto ukupnog broja preduzeća i preduzetnika kojih prema podacima sa APR-a 
ima ukupno 403.411 u šta su uračunate i turističke agencije. 
Međutim, u tom broju krije se najmanje deset odsto neaktivnih firmi i preduzetnika, onih koji su u 
procesu stečaja i likvidacije i oni neće imati pravo da koriste direktnu pomoć iz budžeta. Kad se uzme 
poslednja brojka od 183.000 prijava koju je u petak izneo ministar finansija, a od ukupnog broja 
registrovanih pravnih lica i preduzetnika oduzmu neaktivni i oni u stečaju i likvidaciji, proizilazi da se 
za pomoć već prijavila polovina srpske privrede. 
Do kraja aprila očekuje se i da će većina od preostalih firmi, njih 134.968 koje imaju račune u više 
banaka izabrati onu preko koje će dobiti pomoć. 
Kada je reč o onima koji su samo u jednoj banci, njih oko 100.000, a najčešće su to preduzetnici, 
računi će im biti otvoreni automatski. 
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Istovremeno, drugi uslov, popunjen obrazac pojedinačne poreske prijave za obračun poreza i 
doprinosa na zaradu zaposlenog (PPP-PD obrazac) podnelo je 38.628 privrednika za 278.530 radnika, 
kojima će država uz uplatu minimalca odložiti ukupno 6,9 milijardi dinara na ime poreza i doprinosa. 
To je nešto manje od 20 odsto zaposlenih u privatnom sektoru koji broji između 1,4 i 1,5 miliona ljudi. 
– Očekuje se da će 60 do 70 odsto aktivnih firmi i preduzetnika verovatno prihvatiti pomoć države, jer 
realno nemaju izbora. Nije u pitanju samo tih 30.000 po zaposlenom, nego i porezi i doprinosi koje 
oni nemaju odakle da isplate jer ne ostvaruju prihod. Kod nas se porez na dobit plaća kao akontacija, 
unapred, pa ako firme nemaju prihod to ne mogu da plate. One moraju da uđu u te programe i da 
dignu kredite kako bi dale sebi šansu da plate naknadno. Ali, velika je zebnja šta će kasnije da bude. 
Nije samo problem ispuniti ovogodišnje ugovore, nego zabrinjavaju sve negativnije vesti o broju 
narudžbina za naredni period – kaže za Danas Dragoljub Rajić, konsultant Mreže za poslovnu 
podršku. 
Ukazuje da su odloženi svi veliki sajmovi i poslovni skupovi po Evropi gde su se uglavnom ugovarali 
poslovi u ličnim kontaktima, tek 25 odsto ugovora sklopljeno je pre krize onlajn. 
To je za domaće privrednike glavni problem jer će im naredne godine troškovi biti redovni, stići će im 
na naplatu sada odložene obaveze, a kako većina ima i kredite, pitaju se kako će opstati na tržištu. 
– Mi ćemo ovim merama prevazići naredna dva do tri meseca, ali onda će se pokazati koliko je kriza 
duboka. Ekonomisti strahuju posebno od drugog i trećeg talasa koji bi mogao da bude razoran. Već će 
na leto biti jasno da oporavak neće biti kao „V“, nagli rast, već se očekuje dugoročna depresija za koju 
mi nemamo rezervi i neće moći da se zaštite ni firme ni radna mesta. Kod nas se duroročne mere ne 
spominju, a ozbiljne države već pripremaju programe kako da zaštite svoju privredu. Naša država pre 
svega mora prestati da diže kredite u inostranstvu i da glavne poslove potom daje stranim firmama. 
Jasno je da ćemo morati da se zadužimo, a za nas je to jako skupo jer ne samo da je gužva na 
finansijskom tržištu nego će padati i glavni poreski prihodi, neće imati od čega da se vraćaju krediti. 
Znači, mora da se trudi da što više posla da svojim firmama, posebno u sektorima koji obezbeđuju 
devizni priliv – objašnjava Rajić i dodaje da se to u Evropi već radi, da su i Hrvatska i Bugarska donele 
odluku da se 60 odsto proizvoda iz poljoprivrede kupuje od domaćih proizvođača, na odmor ne putuju 
u inostranstvo. 
 

RZS: Prosečna plata u februaru 58.132 
 
Prosečna bruto zarada u februaru u Srbiji je iznosila 80.288 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza 
i doprinosa iznosila 58.132 dinara, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. 
 
Rast zarada u odnosu na isti mesec 2019. godine iznosio je 10,5 odsto nominalno, odnosno 8,3 odsto 
realno. 
Medijalna neto zarada za februar je iznosila 45.106 dinara, što zanči da je 50 odsto zaposlenih imalo 
primanja manja od tog iznosa. 
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СССС: Синдикати забринути за безбедност на раду 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Савез самосталних синдиката Србије саопштио је данас да се Међународни дан 
безбедности и здравља на раду ове године обележава у условима у којима приоритет имају 
заштита живота, здравља и сигурности радника и свих грађана од коронавируса. 
 
Поручују да су синдикати широм света забринути што су већ до сада милиони радника 
изгубили посао због пандемије корона вируса, а да највише забрињава то што се запосленима 
који и у овим условима раде не обезбеђују лична средства заштите, здравствено прихватљиви и 
сигурни услови рада.  
У саопштењу СССС наводи да због социјалне дистанцираности и изолације нису могуће 
масовније синдикалне кампање и акције, али да ће СССС на пригодан начин, електронским 
кампањама и саопштењем, обележити овај, како наводе, важан дан.  
Епидемија Ковид-19 је актуелизовала, како кажу, оправдане критике синдиката на досадашње 
умањење стопа доприноса за здравство. 
Подсећају на дугогодишњу иницијативу СССС да се забрани рад недељом у трговинама Србије. 
Међународни дан безбедности и здравља на раду, који се обележава 28. априла, уједно је је и 
дан сећања на раднике који су трагично изгубили живот на радном месту, а у Србији је од 2010. 
то и Национални дан безбедности и здравља на раду.  
 

 
Сутра о почетку рада вртића, највероватније почетком јуна 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: У Влади Србије сутра ће бити одржан састанак о условима за почетак рада 
предшколских установа на коме би надлежни требало да се договоре о датуму почетка њиховог 
рада,а који ће највероватније, како Танјуг сазнаје бити почетак јуна. 
 
Фото: Dnevnik.rs 
Састанку ће присуствовати представници министарстава просвете, здравља, рада, државе 
управе и локалне самоуправе, представници Секретаријата за образовање Београда, као и 
синдиката у просвети. 
Тема састанка односи се на услове за почетак рада вртића, рок њиховог отварања, као и шта је 
све од предуслова потребно испунити, када је реч о инфраструкури, безбедности и здрављу, и 
запослених и деце. 
На састанку ће бити разматрано на који начин ће све бити рганизовано, и како ће се 
обезбедити сви предулсови да се вртићи отворе. 
Према информацијама Танјуга, постоје два потенцијална предлога, један да вртићи почну са 
радом средином маја, и други, који је ближи усвајању, да то буде почетак јуна. 
С обзиром да је то први састанак Радне групе, на којем ће бити сви релевантни актери, сутра ће 
се сагледати тренутна ситуација, шта је оно што већ сада може да се испуни, за шта су потребни 
неки додатни рокови... 
Састанак у влади биће одржан сутра у 12 сати. 
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Попуштање мера и повратак на посао, родитељима је донео главобољу више - не могу могу да 
се ослоне на баке и деке у чувању деце, јер су старији посебно угрожена категорија, па им је 
инормација о раду вртића јако важна. 
Епидемиолози су изнели јасан став да нису за отварање предшколских установа пре 1. јуна, јер 
су колективи погодно место за ширење вируса. 
И запослени у вртићима траже од надлежних да јасно дефинишу обавезујуће мере и процедуре 
којих ће се придржавати када се вртићи отворе. 
Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије у писму Министру 
просвете тражио је да им се им се разјасни да ли се вртићи отварају за сву децу или само за оне 
којима се родитељи враћају на посао и ко ће правити листу проритета. 
Васпитачи су тражили и јасне смернице колико деце може бити присутно за рад у малим 
групама, да ли ће и за децу бити обавезно ношење маски, како ће на то они на то реаговати... 
Дилема је и како одржати социјалну дистанцу међу децом , колико пута дезинфоковати 
просторе и материјале, да ли ће им бити обезбеђено довољно средстава за дезинфекцију... 
 

Кон: Пропашћемо без економије, следе нове препоруке 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Економија је та која сада врши притисак, без економије ћемо пропасти, упозорио је 
вечерас епидемиолог Предраг Кон и најавио да ће Кризни штаб сутра издати нове препоруке за 
предузећа и делатности које тек почињу са радом. 
 
Кон је за ТВ Пинк рекао да је до сада струка "диктирала забрану контаката, а сада диктира 
економија", оценивши да живот мора да се врати у нормалу, али уз најмањи могући ризик од 
заразе. 
Кон каже да је крај епидемије далеко да би економија могла да трпи толико и нагласио да зато 
све фирме и предузећа морају да предузму све мере предустрожности. 
Он је истакао да је прво и основно да се обезбеди безбедан превоз људи до посла, а затим 
социјална дистанца у свим фирмама. 
Како је навео, све компаније морају да обезбеде мере и услове за безбедан рад запослених, 
"како знају и умеју". 
Ово је велики изазов за све услужне делатности да испуне све захтеве. Они треба доста тога да 
ураде. 
Прво, сада је у првом плану природно проветравање, вентилациони системи нису предност. 
Треба их искључити, могу да повећају могућност ширења вируса, рекао је Кон. 
Нагласио је и да су неопходне дезобаријере, мали сунђери натопљени дезинфекционим 
средствима. 
Ту се гази пре уласка у објекат. Мора да постоји дезинфекција руке, као и заштитна опрема. 
Дезинфекција пре и после посла су обевезни. Не може да буде више особа у једној просторији. 
Сви мора да буду удаљени око два метра, рекао је Кон. 

 
Став струке вероватно нећемо мењати 
Епидемиолог Предраг Кон изјавио је вечерас да републички кризни штабови сутра одлучују о 
забрани кретања за првомајске празнике, али је и навео да оно што је досад био став или 
закључак струке вероватно неће бити мењано. 
Забрана контаката није могла да се обезбеди ни на који начин осим забраном кретања. 
Уколико се то промени, онда се одустало од забране контаката. Одлучиваће оба кризна штаба и 
свако ће изнети своје мишљење. Оно што смо износили вероватно нећемо мењати, истакао је 
Кон на РТС-у. 
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С тим у вези, он је додао да би наредни викенд био последњи "који би требало да издржимо", у 
таквом режиму. 
Како је навео, разматраће се и могућност да се старијима омогући да изађу можда сваки дан, у 
преподневним часовима. 
Кон је рекао да разуме "диктат економских потреба", те да се економски аспект мора 
поштовати и прихватити, "иначе би отварање неких ствари, што се тиче струке, било и даље 
одложено". 
Он је упозорио да је вирус подмукао, као и да и даље имамо жаришта која опомињу да је 
смртоносан. 
Јесте слабији јер се слабије преноси али кад уђе (у неку установу), имамо проблем. Нажалост, 
нама се број умрлих и даље непрекидно одржава, казао је Кон, уз закључак да никако не треба 
укидати меру социјалног дистанцирања и коришћења заштитне опреме у затвореном простору, 
када дође до попуштања мера. 

 
Он је додао да би волео да није дошло до појаве нових жаришта у Власотинцу и Неготину, али 
је оценио да "свакако излазимо из епидемијског таласа". 
Ово су само показатељи шта би се десило да је вирус слободно циркулисао. Он би лако и брзо 
ушао у Геронтолошке центре. Сада смо у ситуацији да се враћамо у живот полако. Имамо то 
оптерећење да смо навикли да немамо контакте, и то се мења, рекао је Кон. 
Кон сматра да морају да се поново одвијају спортске делатности и отворе паркови, али, како је 
нагласио, постепено. 
За градски превоз је рекао да неће функционисати како смо до сада навикли, а када је реч о 
вртићима, истакао је да постоје 35 тачака које морају да се испоштују. 
Онај ко доводи дете мора да га доводи са заштитном опремом, деца иду одмах на 
дезинфекцију, мора да постоји дезобаријера. Нема довођења деце у вртић са инфекцијама. 
Свако мора да буде свестан да може да наруши здравље других. Деца са респираторним 
проблемима не треба да иду у вртић. Ово није опасно за децу, али јесте опасно за баке и деке и 
можда за родитеље, рекао је Кон. 
 

 
 

 
Niš: Radnici Jure ponovo nezadovoljni uslovima rada 
 
Radnici niškog pogona "Jure" od petka su ponovo na radnim mestima, a u Udruženom sindikatu 
Srbije "Sloga" tvrde da poslodavac ponovo ne poštuje mere koje imaju za cilj sprečavanje širenja 
epidemije koronavirusa. 
Poverenik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" iz Niša Bratislav Ilić kazao je agenciji Beta da su se 
zaposleni žalili sindikatu na gužvu u autobusima kojim se prevoze do posla i na broj radnika u 
pogonu. 
"Radnici ističu da u autobusima ne mogu da poštuju preporučeno odstojanje jer ih je mnogo. Kažu da 
se prevoze kao 'sardine'. Takođe kažu da ih je juče u pogonu bilo 500, a trebalo je da ih bude 
maksimalno 110", rekao je Ilić. 
On je podsetio da je zaključkom gradskog Štaba za vanredne situacije poslodavcima dozvoljeno da 
imaju maksimalno 50 radnika u jednoj smeni na 5.000 kvadrata, uz rastojanje od dva metra između 
radnika, uz obavezno nošenje zaštitne opreme. 
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"Jura to nije poštovala za vikend znajući sigurno da inspektori rade samo radnim danima", izjavio je 
Ilić. 
Prema njegovim rečima, taj sindikat svakodnevno dobija primedbe radnika čiji poslodavci ne poštuju 
zakonom propisana prava radnika, kao ni mere koje su donete nakon uvođenja vanrednog stanja zbog 
pandemije korona virusa. 
U Nišu su danas ponovo otvoreni frizerski saloni i teretane, kao i sve pijace, uključujući i veliku pijacu 
kod Tvrđave za koju su iz "Tržnice" agenciji Beta kazali prošle nedelje da neće biti otvarana sigurno 
pre 6. maja zbog straha od gužvi. 
Za razliku od frizerskih salona u kojima su zaposleni imali pune ruke posla od ranog jutra, teretane su 
bile prazne ili tek sa po kojim korisnikom. 
Redovi ispred prodavnica, banaka i apoteka, postali su već uobičajena slika u Nišu, a najduži red 
danas je bio ispred zgrade Elektrodristribucije gde su građani čekali u proseku po sat vremena da bi 
platili struju ili prijavili stanje strujomera. 
Građani su kazali da redova ispred Elektrodistribucije ima i kad nije vanredno stanje, a sada posebno, 
zbog nedovoljnog broja šaltera koji rade i ograničenog broja ljudi koji se istovremeno mogu da nađu u 
šalter sali. 
autor: KPizvor: Beta 
 

 
Sindikat: Milioni radnika ostali bez posla 
 
Sindikate i na globalnom i na nacionalnom nivou zabrinjava što su zbog pandemije milioni radnika 
izgubili svoja radna mesta i što se ne može pretpostaviti koliko će ih ubuduće izgubiti, saopštio je 
danas Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) povodom 28. aprila, Međunarodnog dana 
bezbednosti i zdravlja na radu. 
 
Kako se navodi, SSSS je najviše zabrinut zbog činjenice što se zaposlenima, koji i u ovakvim uslovima 
rade, ne obezbeđuju lična sredstva zaštite, zdravstveno prihvatljivi i sigurni uslovi rada. Osim 28. 
aprila, navodi SSSS, oblast bezbednosti i zdravlja na radu neopravdano je van interesa javnosti, a 
briga o zdravlju i bezbednosti na radu "najčešće gubi bitku od namere kapitalista da ostvare profit i 
budu bogatiji od mnogih država". 
  
Napominje se i da vlasnici kapitala kod nas često govore kako je zaštita na radu dodatno opterećenje i 
trošak privrede i poslodavaca. 
  
Epidemija kovid-19, ističe SSSS, aktuelizovala je opravdane kritike sindikata na dosadašnje 
umanjenje stopa doprinosa za zdravstvo i sindikalisti se nadaju da će se promeniti odnos društva 
prema finansiranju zdravstvenog sistema u Srbiji tako što će u taj sektor biti "značajno većih 
ulaganja". 
Autor: FoNet 
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RTK 
 
Међународни дан безбедности и здравља на раду 
 
Међународни дан безбедности и здравља на раду обележава се сутра. 
У Савезу самосталних синдиката Србије кажу да је пандемија погодила све области у друштву, 
али и радно становништво. 
Епидемија вируса ковид-19 указала је на досадашње критике синдиката и на значај 
безбедности радника, истиче се у саопштењу овог синдиката. 
Међународни дан безбедности и здравља на раду, који је уједно и дан сећања на раднике који 
су трагично изгубили живот на радном месту, обележава се у Србији од 2010. године. 
Савез самосталних синдиката Србије се, као и претходних година, придружује обележавању 
овог дана у условима у којима приоритет имају заштита живота, здравља и сигурности радника 
и свих грађана од коронавируса. 
Савез самосталних синдиката Србије настојаће и у наредном периоду да се још снажније 
залаже за достојанствене услове рада и бољу заштиту на раду. 
Сматрају да је ефикасно управљање системом безбедности и здравља на раду национални 
интерес, наводи се, између осталог у саопштењу овог синдиката. 
Извештава новинар РТК Саша Стаменић. 
 
 

 
 

U Nišu radnici Jure ponovo nezadovoljni uslovima rada 
 
  
Radnici niškog pogona "Jure" od petka su ponovo na radnim mestima, a u Udruženom sindikatu 
Srbije "Sloga" tvrde da poslodavac ponovo ne poštuje mere koje imaju za cilj sprečavanje širenja 
epidemije koronavirusa. 
Poverenik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" iz Niša Bratislav Ilić kazao je da su se zaposleni žalili 
sindikatu na gužvu u autobusima kojim se prevoze do posla i na broj radnika u pogonu. 
"Radnici ističu da u autobusima ne mogu da poštuju preporučeno odstojanje jer ih je mnogo. Kažu da 
se prevoze kao 'sardine'. Takođe tvrde da ih je juče u pogonu bilo 500, a trebalo je da ih bude 
maksimalno 110", rekao je Ilić. 
On je podsetio da je zaključkom gradskog Štaba za vanredne situacije poslodavcima dozvoljeno da 
imaju maksimalno 50 radnika u jednoj smeni na 5.000 kvadrata, uz rastojanje od dva metra između 
radnika, uz obavezno nošenje zaštitne opreme. 
"Jura to nije poštovala za vikend znajući sigurno da inspektori rade samo radnim danima", izjavio je 
Ilić. 
Prema njegovim rečima, taj sindikat svakodnevno dobija primedbe radnika čiji poslodavci ne poštuju 
zakonom propisana prava radnika, kao ni mere koje su donete nakon uvođenja vanrednog stanja zbog 
pandemije koronavirusa. 
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Podsetimo, radnici Jure su 7. aprila odbili da uđu u pogone fabrike jer poslodavac nije obezbedio 
uslove za rad u skladu sa merama zaštite. Dva dana kasnije na teren je izašla i Inspekcija rada koja je 
nekoliko dana bila u kontroli fabrike. 
U ogranku ove kompanije u Leskovcu, nakon sastanka gradonačelnika Gorana Cvetanovića sa 
rukovodstvom kompanije napravljen je dogovor da, zbog situacije sa koronavirusom, 50 radnika radi 
na 5.000 kvadrata. 
Izvor: Beta 

 
 
 

Otvaranje vrtića najverovatnije početkom juna, danas odluka 
BEOGRAD –  
 
U Vladi Srbije danas će biti održan sastanak o uslovima za početak rada predškolskih ustanova na 
kome bi nadležni trebalo da se dogovore o datumu početka njihovog rada, a koji će najverovatnije, 
kako Tanjug saznaje biti početak juna. 
Sastanku će prisustvovati predstavnici ministarstava prosvete, zdravlja, rada, države uprave i lokalne 
samouprave, predstavnici Sekretarijata za obrazovanje Beograda, kao i sindikata u prosveti. 
Tema sastanka odnosi se na uslove za početak rada vrtića, rok njihovog otvaranja, kao i šta je sve od 
preduslova potrebno ispuniti, kada je reč o infrastrukuri, bezbednosti i zdravlju, i zaposlenih i dece. 
 
RTV (Aleksandar Galić) 
Na sastanku će biti razmatrano na koji način će sve biti rganizovano, i kako će se obezbediti svi 
predulsovi da se vrtići otvore. 
Prema informacijama Tanjuga, postoje dva potencijalna predloga, jedan da vrtići počnu sa radom 
sredinom maja, i drugi, koji je bliži usvajanju, da to bude početak juna. 
S obzirom da je to prvi sastanak Radne grupe, na kojem će biti svi relevantni akteri, danas će se 
sagledati trenutna situacija, šta je ono što već sada može da se ispuni, za šta su potrebni neki dodatni 
rokovi... 
Sastanak u vladi biće održan u 12 sati. 
Popuštanje mera i povratak na posao, roditeljima je doneo glavobolju više - ne mogu da se oslone na 
bake i deke u čuvanju dece, jer su stariji posebno ugrožena kategorija, pa im je informacija o radu 
vrtića jako važna. 
Epidemiolozi su izneli jasan stav da nisu za otvaranje predškolskih ustanova pre 1. juna, jer su 
kolektivi pogodno mesto za širenje virusa. 
I zaposleni u vrtićima traže od nadležnih da jasno definišu obavezujuće mere i procedure kojih će se 
pridržavati kada se vrtići otvore. 
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije u pismu Ministru prosvete tražio je 
da im se razjasni da li se vrtići otvaraju za svu decu ili samo za one kojima se roditelji vraćaju na posao 
i ko će praviti listu proriteta. 
Vaspitači su tražili i jasne smernice koliko dece može biti prisutno za rad u malim grupama, da li će i 
za decu biti obavezno nošenje maski, kako će na to oni reagovati... 
Dilema je i kako održati socijalnu distancu među decom , koliko puta dezinfokovati prostore i 
materijale, da li će im biti obezbeđeno dovoljno sredstava za dezinfekciju... 
 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/17822/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/17822/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/17765/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/17765/
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Пад БДП-а биће мањи него што предвиђа ММФ 
Аутор: Јована Рабреновић 
 
Наша пројекција за ову годину је да ће пад бруто домаћег производа бити и мањи него што 
пројектује ММФ, што је, у оваквим околностима, одличан резултат. То потврђују и они кроз 
прогнозу да ће економија Србије имати бољи резултат од суседних економија. Пројекција 
ММФ-a за 2021. годину суштински не одудара од наше пројекције и указујe на исто – следеће 
године имаћемо потпуни опоравак од последица пандемије и наставак динамичног раста из 
претходних година, каже у интервјуу за „Политику” Јоргованка Табаковић, гувернер Народне 
банке Србије (НБС) одговарајући на питање да ли дели оптимизам ММФ-а да ће БДП да падне 
само три одсто у овој години и да нас наредне године очекује раст. 
– Ви пројекцију ММФ-а називате оптимизмом, ја бих рекла да су они реални, често и 
конзервативни у оценама. Подударност пројекција са ММФ-ом, у условима када и ми и они 
пројекције радимо независно,  сматрам доказом објективности, поузданости на којој је 
изграђен наш партнерски однос. И сада кретања суштински видимо на исти начин. НБС 
процене базира на сопственим моделима, које стално унапређује. Наше пројекције укључују 
велики број показатеља, а циљ нам је и да у њих уведемо што више иновативних приступа, као 
што смо учинили укључивањем производње струје и потрошње нафте, гаса и нафтних 
деривата. 
Ипак, с којим тачно пројекцијама БДП-а рачунате за ову годину? 
Радити пројекције у овом тренутку није немогуће, али јесте изузетно тешко, посебно у 
амбијенту у којем аналитичари на глобалном нивоу теже да, ради сигурности, потцене 
глобални раст. У Србији смо након две године раста по просечној стопи од 4,3 одсто, и ову 
годину почели снажно, а онда је пандемија паралисала глобалну економију. Најтежи ће нам 
бити други квартал, пре свега у туризму, угоститељству и саобраћају. Након тога очекујемо брз 
опоравак захваљујући пакету мера монетарне и фискалне политике, и раст од најмање шест 
одсто следеће године. Сада је можда и најјасније колико је важно што смо у претходних осам 
година стабилизовали нашу економију, јер је то створило простор да доносимо мере за 
подршку грађанима и привреди. Без наших мера имали бисмо снажан пад у 2020. години и 
спорији раст у средњем року. 
Председник Србије је изјавио да нам највероватније неће требати аранжман с ММФ-ом. С 
обзиром на то да је НБС била потписница ранијих аранжмана и да су се средства махом 
повлачила за девизне резерве НБС.  Шта Ви мислите о томе? 
Председник је с пуним  правом изнео оцену да нам постојећи облик сарадње, без коришћења 
финансијских средстава, сасвим одговара. Ја сам гувернер Републике Србије у ММФ-у, а НБС 
није само потписница аранжмана, већ равноправан партнер влади у дефинисању и спровођењу 
сваког облика сарадње са њима. Као што знате, наше девизне резерве су на највишим нивоима 
– двоструко веће него што је дефинисано међународним критеријумима. Знате и да су се ММФ-

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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у у претходним данима обраћале земље са захтевом за такозване брзе финансијске 
инструменте. Ако погледате намену тих средстава – а то је значајнији раст платнобилансних 
неравнотежа или проблеми у његовом финансирању због отежаног приступа финансијском 
тржишту, јасно је да Србији таква врста аранжмана није потребна. Сигурна сам да бисте исти 
одговор добили и од представника ММФ-а. Од свих европских земаља у развоју ММФ једино за 
Србију прогнозира да ће се платнобилансна позиција и ове и следеће године поправити. Зато 
сматрам да је за Србију постојећи облик сарадње са ММФ-ом, без коришћења финансијских 
средстава, одговарајући. 
НБС је веома брзо реаговала и банкама наложила да клијентима понуде мораторијум на 
отплату зајмова. Због тога сте добили похвале стручне јавности. Како сте задовољни учинком 
те мере и да ли сте очекивали да ће преко 90 одсто клијената да се одлучи за мораторијум? 
Циљ нам је био да грађанима и привреди омогућимо финансијски предах, да током ванредног 
стања не морају да размишљају о измирењу својих кредитних обавеза. Податак да је 
мораторијум прихватило 93 одсто правних лица и 94 одсто грађана, говори да смо меру донели 
с разлогом и у правом тренутку. Реакције грађана и привреде су нам највреднија похвала. 
Истовремено, НБС је, у сарадњи са  Министарством финансија, закључила са банкама и писани 
споразум, као оквир сарадње у кризним временима, да бисмо у ванредним околностима имали 
заједнички одговор на могуће изазове. Циљ свих ових мера је сачувати људе, али и институције 
и сарадњу, да би трајале и постојале и кад све ово прође. 
Промптно сте смањили и референтну камату. Сада је само 1,5 одсто. То значи да ће задуживање 
бити још јефтиније. Ипак да ли ће јефтин новац бити довољан „мамац” да се предузећа задуже 
по гарантној шеми  коју је Министарство финансија договорило с банкама? 
Наш банкарски сектор је високо ликвидан и прави је тренутак да се та средства из банака 
прелију у привреду. Повољни услови не могу бити мамац, нити су ово околности у којима било 
ко треба да лови. Сви смо део јединственог екосистема и само успех и здрав раст сваког 
појединца, предузећа, компаније и система, јесу гаранција напретка друштва. Јасно 
дефинисани услови које предвиђа гарантна шема за све учеснике прави су оквир за привредни 
раст, а ниске каматне стопе су само додатни импулс за спровођење ове мере. 
Да ли ћете надаље снижавати референтну камату. Многи би желели да она и код нас буде на 
нули или око нуле каква је већ подуже у развијенијим економијама? 
Од почетка кризе референтну каматну стопу смањили смо за 0,75 процентних поена на 
рекордно ниских 1,5 одсто. У смањење смо кренули на самом почетку кризе, пре многих 
централних банака у свету. Међутим, то је само један од инструмената које смо користили 
сагледавајући све специфичности међународне ситуације, али и домаћег окружења. Када 
желите да се угледате на некога, прво оцењујете да ли та мера даје резултате уопште, а онда и 
да ли би давала резултате у нашим околностима. Ми примењујемо постепен и опрезан приступ, 
а о његовој адекватности говоре резултати који су неспорни. Свођење каматних стопа на нулу 
или чак у негативну територију доводи у питање основе економске праксе и предмет је бројних 
дискусија, а и водеће централне банке би волеле да су избегле ту ситуацију. Не смете 
заборавити да када новац не доноси принос на штедњу, он одлази у некретнине, што умањује 
потенцијал за раст. 
У више наврата сте кроз више врста операција обезбеђивали ликвидност банкарском сектору 
од почетка кризе. Пратите то на дневном нивоу па питам како се банке носе с тим? 
Део нашег одговора на кризу чини и низ операција којима смо обезбедили и динарску и 
девизну ликвидност банкама. Циљ нам је да средства обезбеђена на тај начин буду што 
повољнија, како би се ниске стопе пренеле и на привреду и становништво. Овакве одговоре на 
тржишна кретања смо спроводили и раније, у периодима када је постојала опасност од 
сегментације новчаног тржишта, јер смо увек били корак испред проблема. Сагледавамо 
ликвидност целог система, али пратимо и ликвидност појединачних банака јер финансијски 
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систем мора да функционише несметано у сваком појединачном делу. Једино тако је ефикасна 
и целина. 
Ликвидност је само једна компонента стабилности банкарског сектора. НБС је супервизор  
банака па зато питам  да ли оне могу да одговоре изазовима? Да ли имају довољно пара да 
пласирају две милијарде повољних кредита кроз гарантну шему? Упркос томе што су за време 
ванредног стања остале без прихода од, како се процењује,  две милијарде евра? 
Захваљујући деловању НБС у претходном периоду, банкарски сектор је у ванредне услове ушао 
високо ликвидан, добро капитализован и са најнижим нивоом проблематичних кредита. То 
значи да је спреман да се суочи са изазовима и да пружи пуну подршку нашим економским 
мерама. Примена мораторијума не значи да ће банке остати без прихода, већ да су ти приходи 
одложени за период након истека предаха у отплати обавеза који је омогућен нашим 
грађанима и привреди. Гарантна шема јесте прилика да банке, уз гаранцију државе, и додатно 
подрже привредну активност. Ми ћемо банке које буду учествовале у гарантној шеми подржати 
кроз обезбеђење повољнијег регулаторног третмана. 
Да ли планирате да смањите обавезне резерве банкама због актуелне ситуације? 
У Србији обавезна резерва није само монетарни инструмент, она има важну улогу и у очувању 
финансијске стабилности. Зато евентуално попуштање обавезне резерве анализирамо 
пажљиво, са свих аспеката. Један од њих јесте и процена да ли инструмент који има трајне 
ефекте треба користити за привремене услове. Ако би тржишни услови то налагали, ми бисмо 
реаговали и овим инструментима, али тек након што бисмо искористили све друге 
инструменте, а њих није мало. Редослед у примени мера је изузетно важан, да би позитивни 
ефекти надмашили евентуалне ризике. 
Да ли ће се држава на било који начин задуживати код НБС? Знам да није посао Народне банке 
да финансира државу. Међутим, у стручној јавности има и таквих мишљења  с обзиром на то да 
држави треба ове године да се задужи најмање седам милијарди евра, а НБС има никад веће 
резерве у историји, плус увећане резерве у злату? 
Закон је јасан, и према њему НБС не може да улаже директно у хартије од вредности које 
емитује држава, што значи да не може ни да директно финансира државу. И то није случај само 
у Србији, то је генерално опредељење. Међутим, НБС је незаобилазни партнер државе у 
дефинисању оквира финансијског рачуна у складу за законом. Девизне резерве су стуб 
сигурности земље у свим, а посебно у оваквим временима. Резерве су по дефиницији резерве, и 
једна од њихових функција је подршка несметаном измиривању обавеза државе према 
иностранству. Само у протеклих годину дана увећали смо девизне резерве за око 15 одсто, на 
13,1 милијарду евра на крају марта. Савет председника Вучића за куповину злата, и на 
међународном тржишту доказао се као добар и правовремен. И током ове кризе цена злата као 
сигурног уточишта је расла, што повећава и вредност наших резерви. 
Једноставна процедура за електронско банкарство 
На које још начине НБС помаже грађанима и привреди у току ванредног стања? 
Од тренутка увођења ванредног стања предузели смо низ активности да грађанима помогнемо 
да несметано располажу средствима на рачуну и да обављају сва уобичајена плаћања. Донели 
смо инструкције којима смо омогућили да старији од 65 година који не могу лично да оду до 
банке, могу да располажу својом пензијом. На исти начин омогућено је и издавање платних 
картица, као и исплата новчаних дознака, а банке имају обавезу да омогуће и активирање 
услуга електронског и мобилног банкарства по поједностављеној процедури. Са владом радимо 
интензивно да би процедуре отварања посебних наменских рачуна привредних субјеката за 
пренос бесповратних новчаних средстава биле једноставне, као и на реализацији исплате 
једнократне помоћи у динарској противвредности од 100 евра. 
Радна места на удару кризе 
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Угрожен је чак и ИТ сектор, јер и ти радници раде за некога послодавца чије пословање може 
да буде угрожено због могуће рецесије 
Аутор: Марија Бракочевићнедеља, 26.04.2020. у 22:00 
 
јавни и приватни сектор, а радна места код приватног послодавца ће и у будућности, када 
прође ванредно стање у Србији и ситуација с ширењем ковида 19 буде стабилизована, бити 
угроженија од оних у јавним службама. Ипак, како истиче Марио Рељановић, научни сарадник 
с Института за упоредно право, држава ће и тада морати да смањи трошкове и даља 
задуживања, да се последице кризе драстичније не би осетиле и у јавном сектору. 
– Будући да се тренутно и даље задужујемо, онда је веома могуће да ће се последице осетити и у 
јавним службама, првенствено у смислу смањења зарада. Ипак, не бих рекао да ће тако бити 
када је реч о смањењу броја запослених. Државни службеници и они који раде у јавним 
установама, у здравству, просвети, војсци и полицији, могли би тек незнатно да осете кризу 
изазвану ковидом 19, али не у економском смислу, јер њихове плате неће бити смањене – 
сматра Рељановић. 
Када је реч о осталим професијама, одређене већ јесу „профитирале” од вируса корона, почев 
од оних које се односе на производњу хране и медицинске опреме, као и оне које су део 
фармацеутске индустрије. 
– Фирме које се баве таквим пословима и у време кризе опстају на тржишту, што се може 
видети. Оне свакако неће осетити даље последице, па је претпоставка да ни њихови радници 
неће имати разлога да буду забринути за своја радна места – додаје Рељановић, и подсећа да 
најбоље послују управо они за којима је потражња константна и чији послови не познају 
затварање граница. Ту долазимо до ИТ сектора, којем чак ни пандемија малтене не може 
ништа, показало је недавно истраживање „Инфостуда”, јер су у овој области рада такви кадрови 
и даље неопходни. 
– Ипак, и ова грана привреде може да претрпи последице изазване ковидом 19, јер и ти 
радници раде за некога послодавца. Ако цела привреда земље одакле је послодавац, на пример, 
упадне у рецесију, у проблему ће онда бити и ИТ индустрија. Самим тим биће смањена 
потражња за ИТ стручњацима и из наше земље и њиховим производима, па ће и њихова радна 
места бити угрожена – додаје Рељановић, закључујући да ниједна област рада заправо неће 
проћи нетакнуто у доба пандемије и после ње. 
Упитан да ли је мисли да је могуће очекивати скорији повратак радних места која су у време 
кризе избрисана са мапе и шта да очекују радници који су остали без посла, научни сарадник с 
Института за упоредно право одговара да је тај проблем веома сложен. 
– Чак и они који су највећи оптимисти међу економистима кажу да ће бити потребно око две 
године само да би се ниво нашег БДП-а вратио на донедавни. То је заиста дуг период за неког 
ко нема посао, па ће самим тим и системска дугорочна незапосленост још више доћи до 
изражаја. Она је у једном тренутку у Србији уистину била сведена на релативно мали проценат, 
наравно због одлива радне снаге, али и због нових запошљавања – подсећа Рељановић, уз 
очекивање да ће многе индустрије одсад опрезније инвестирати у даљи развој, што ће такође 
утицати на тржиште рада. 
– Када улазите у трку да привлачите стране или домаће инвеститоре, очекујете да се тај циклус 
непрестано обнавља, и на тај начин одржавате одређени број радних места. Међутим, када 
неко у овим околности оде, ви ћете онда врло тешко привући новог улагача, јер ће 
потенцијалне компаније бити више окренуте томе да задрже оно што имају, него да 
инвестирају даље у ширењу неке производње. У том смислу сматрам да ће нам за повратак на 
старе стазе и релативно нормалан циклус функционисања привреде бити потребно дуже 
времена, бар пет година – прецизира Марио Рељановић. 
 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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До 15. маја пријава пореза за зараде веће од 2,7 милиона динара 
 
 
Сви они који су у прошлој години месечно зарађивали близу 2.000 евра у обавези су да поднесу 
пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
 
 
Сви они који су током 2019. године зарадили више од 2,7 милиона динара или око 22.881 евро у 
обавези су да најкасније до 15. маја ове године поднесу пореску пријаву за плаћање годишњег 
пореза на доходак грађана. 
То значи да су они месечно зарађивали око 1.906 евра. 
Неопорезиви износ дохотка за 2019. годину износи 2.729.304 динара и одговара висини 
троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији, потврдили су 
јуче у Пореској управи. 
Просечна годишња зарада по запосленом у Србији у прошлој години износила је 909.768 
динара или 7.709 евра, а обавезу пријаве и плаћања овог пореза имају резиденти за зараду 
остварену у Србији и у другој држави, као и нерезиденти за доходак остварен у нашој земљи. 
У случају да су доприноси за обавезно социјално осигурање у току 2019. године плаћени из 
основице која прелази износ највише годишње основице доприноса од 4.100.700 динара, 
обвезник има право на повраћај више преплаћеног износа доприноса, што се дешава пре свега 
нашим запосленима који раде за стране фирме и чија су примања већа за наше услове. 
У опорезиве приходе спадају све зараде остварене у 2019. години, као и опорезиви приход од 
самосталне делатности, ауторских и сродних права од непокретности, од давања у закуп 
покретних ствари, опорезиви приход од спортиста и спортских стручњака и приходи од 
пружања угоститељских услуга. 
По основу прихода од самосталне делатности за предузетнике паушалце опорезиви приход 
умањује се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. 
Доходак за опорезивање утврђује се као разлика између годишњег збира прихода који су 
предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана увећаног за износ који се 
пореском обвезнику исплати по основу повраћаја доприноса у прошлој години. 
Пореску основицу за плаћање овог пореза представља опорезив доходак и онај ко овај порез 
мора да плати има право на личне одбитке, и то 40 одсто од просечне годишње зараде по 
запосленом, што износи 363.907 динара. 
Право на одбитак порески обвезник има и за издржаваног члана породице од 15 одсто од 
просечне годишње зараде по запосленом, што износи 136.465 динара. 
Укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50 одсто од дохотка за опорезивање. 
Уколико је неко током 2019. године зарадио шест просечних републичких плата, стопа 
годишњег пореза на доходак је 10 одсто. 
Уколико је зарадио више од шестоструке годишње зараде, примењује се стопа од 15 одсто. 
Дакле, ако је неко зарадио прошле године до 5,4 милиона динара, примењује се пореска стопа 
од 10 одсто, а за износ већи од овог плаћа се порез по стопи од 15 процента. 
Од 100 највећих пријављених прихода 65 одсто су из били из Београда. Најчешћа пријављена 
занимања која плаћају овај порез јесу менаџер, директор и инжењер. 
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