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SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA: Mere daju nadu da će se privreda 
oporaviti posle krize 

 
Ekonomske mere koje Vlada Srbije planira da sprovede zbog krize izazivane korona virusom daju 
nadu da će se nakon krize privreda vratiti normalnim tokovima, i da otpušanje radnika neće biti tako 
masovno kako se u početku činilo, ocenio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) 
Ljubisav Orbović. 
"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 Orbović Tanjugu. 
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. 
(Kurir.rs/Tanjug) 
 
 

 
 
 

Pevači traže pomoć od Vlade: Estradni sindikat uputio dopis premijerki 
 
Samostalni muzički izvođači su posebno pogođeni jer ne mogu da nastupaju uživo zbog obustavljenog 
rada u ugostiteljstvu i na drugim mestima tokom vanrednog stanja - navodi se u dopisu SEMUS 
SAMOSTALNI sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije (SEMUS) zatražio je pomoć od Vlade 
Srbije, jer su muzičari i pevači od prvog dana vanrednog stanja bez posla. Pomoć traže za one koji 
isključivo žive od estradno - muzičke delatnosti i nemaju druge prihode. 
 
- Samostalni muzički izvođači su posebno pogođeni jer ne mogu da nastupaju uživo zbog 
obustavljenog rada u ugostiteljstvu i na drugim mestima tokom vanrednog stanja - navodi se u dopisu 
SEMUS koji je na adresu Ane Brnabić uputio predsednik sindikata Dragiša Golubović (na slici). - 
Predlažemo da im se pruži finansijska podrška u visini minimalne zarade dok traje vanredno stanje, 
što bi omogućilo nužnu egzistenciju njima i njihovim porodicama. Umetnici su uvek delili sudbinu 
ovog naroda i trudili se da daju maksimalni doprinos u teškim vremenima. Ljudi, kad se spomene 
estrada, često pomisle samo na velike zvezde i pevače koji zarađuju basnoslovne sume, a previde 
činjenicu da je mnogo više neafirmisanih pevača i umetnika koji nemaju rezervno zanimanje, a čije 
porodice zavise od prihoda koji su potpuno presušili. 
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Na posao samo ko hoće: „Fiorano” nastavlja proizvodnju 
J. B. - Z. R.  
 
Uprkos strahu radnika, fabrika "Fiorano" nastavila proizvodnju u Kuli i Somboru. U upravi kažu da su 
zaposleni pozvani na posao na dobrovoljnoj osnovi, ko se plaši - ne mora da dolazi 
ZBOG polemike u javnosti zbog bezbednosti radnika u somborskoj fabrici ženskog veša "Fiorano", 
predstavnici Gradskog štaba za vanredne situacije Sombora, zajedno sa specijalistima epidemiologije i 
inspektorkom za bezbednost su i zdravlje na radu, posetili ovu firmu. 
 
- Nemamo pravo da zatvaramo privredne subjekte, ali možemo da apelujemo da se mere Vlade 
maksimalno sprovode, kako bi građani bili bezbedni - izjavila je Dušanka Golubović, gradonačelnica 
Sombora. 
 
Ona je dodala da će nadležne institucije dobiti adekvatne izveštaje o tome da li su sve propisane mere 
primenjene i u ovom slučaju. 
 
U upravi "Fiorane" kažu da su preduzeli sve mere za zaštitu radnika, koji trenutno uglavnom 
proizvode - zaštitne maske. 
 
- Ponovo smo počeli sa proizvodnjom. U sredu je radila prva, a u četvrtak će druga grupa radnika biti 
za mašinama. Radnici će raditi svaki drugi dan. Zaposlene smo pozvali da se vrate na posao bez 
ikakvog pritiska ili pretnji - kaže Aida Delkić, direktorka "Fiorana", gde 90 odsto zaposlenih čine žene. 
 
Ona pojašnjava da su radnici pozvani na dobrovoljnoj osnovi, a onaj ko se oseća ugroženim, ili ima 
strah - ne mora doći na posao. 
 
"Fiorano" zapošljava 1.700 radnika, od toga je 350 porodilja. Na poziv se odazvalo 1.350 radnika koji 
su raspoređeni u pogonima u Kuli i Somboru. 
 

Henkel ZATVARA fabriku na dve nedelje 
Novosti Online / S. Babović  
 
 
Odluka o obustavi proizvodnje na dve nedelje u fabrici Henkel gde je registrovano više potvrđenih 
slučajeva KOVID-19, stupiće na snagu u sredu 
KRUŠEVAC - KOMPANIJA “Henkel Srbija” odlučila je da zatvori svoje pogone u Kruševcu na 14 
dana. Kako su “Novosti” juče objavile, ova odluka o obustavi proizvodnje na dve nedelje u fabrici gde 
je registrovano više potvrđenih slučajeva KOVID-19, stupiće na snagu od danas. U kompaniji navode 
da je odluka doneta kako bi se zaštititli zdravlje i bezbednost zaposlenih. 
 
- U skladu sa odlukom, proizvodni pogoni će danas prestati sa radom, dok će logistika nastaviti da 
radi smanjenim kapacitetom, a kako bi obezbedila snabdevanje građana neophodnim proizvodima-
navode između ostalog u “Henkelu”.-  U fabrici u Kruševcu će se, kao i do sada, nastaviti primena svih 
ostalih mera propisanih od strane Svetske zdravstvene organizacije, Kriznog štaba za suzbijanje novog 
korona virusa i nadležnih organa. 
 
Proizvodni pogoni u ovoj fabrici su dezinfikovani, a epidemiolozi su sa menadžmentom kako je ranije 



5 

 

predoeno procenjivali situaciju u vezi sa eventualnim prekidom rada. 
 
U Rasinskom okrugu do sada je potvrđeno 35 slučajeva korona virusa. Iz Kruševca je 32 slučaja, a iz 
Varvarina-tri. Kako su “Novosti” objavile, preksinoć je u KC Niš, nažalost, preminuo Kruševljanin 
Đ.B.(41),kod koga je KOVID-19 potvrđen 22.marta. 
 
Skoro svi potvrđeni slučajevi na teritoriji okruga lica su koja zbog prirode posla imaju značajan broj 
kontakata (fabrika,Hitna pomoć, administrativni i šalterski posao, privatna medicinska praksa u 
Varvarinu). 
 
Brisevi uzorkovani u Kruševcu, prosleđivaće se u laboratoriju Veterinarsko-specijalističkog instituta u 
Kraljevu. 
 
 

Mali: Mere imaju dva cilja, isplata minimalca počinje 1. maja 
Novosti Online  
 
Ministar finansija navodi da će naknadu za minimalac dobiti 900.000 preduzetnika – krojači, fizeri, 
taksisti 
 
Ministar finansija Siniša Mali kaže za RTS da će paket ekonomskih mera za pomoć privredi biti 50 
odsto budžeta države Srbije. 
 
Na jučerašnjoj konferenciji za medije predstavljen je ekonomski program kojim će država pomoći 
privredu sa 5,1 milijardom evra. Prema rečima ministra, reč je pomoći koja je u visini 11 odsto bruto 
drštvenog proizvoda Srbije. 
 
Mere, kaže, imaju dva cilja – očuvanje radnih mesta i podrška malim i srednjim preduzećima. 
 
Navodi da će naknadu za minimalac dobiti 900.000 preduzetnika – krojači, fizeri, taksisti. 
 
"Mi ćemo, ako nemate prihode, isplatiti tri minimalne zarade počevši od 1. maja, to je oko 90.000 
dinara pomoći za svakog od njih. Sva preduzeća koja žele da budu deo programa ne smeju da otpuste 
više od 10 odsto zaposlenih koje su imali 15. marta", ističe ministar finansija. 
 
Prema njegovim rečima, jedan od najvećih zahteva preduzetnika je bio da ih država oslobodi plaćanja 
poreza i doprinosa. 
 
"Ne morate sada da plaćate poreze i doprinose, država će da plati. Ako nemate za neto, država će da 
plati minimalac", ističe Mali. 
 
Objašnjava da će država novac uplatiti na novi, namenski računa preduzeća, ali direktno radnicima. 
 
"Neplaćanje poreza i doprinosa je 161 milijarda dinara je manje novca u budžetu. Mi ćemo to morati 
da nadomestimo, ali ceo paket je i napravljen da najveći teret krize preuzme država. Vi ćete dobiti 
novac od nas samo da uz što manje posledica izađemo iz krize", ističe ministar. 
 
Kada je reč o pomoći građanima od 100 evra, Mali je rekao da će građani taj novac dobiti na račun 
nekoliko nedelja nakon ukidanja vanrednog stanja. 
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"Vidite koliko nam je država jaka, sada smo stabilni. Malo da dignemo optimizam i svi zajedno 
prođemo kroz krizu, ali i pokažemo snagu naše zemlje. Taj novac će da se potroši, da bi se potrošilo, 
neko mora da proizvede, vi ćete da zavrtite svoju privredu", ukazuje Mali. 
 
MALI: PREDSEDNIKA SUSTIGAO ZAMOR 
 
Govoreći o zdravstvenom stanju predsednika Srbije koji se ne oseća dobro, Mali je rekao da su Vučića 
zamor i premor sustigli. 
 
"Znate da ima zdravstvene probleme, nije bio u mogućnosti da predstavi ekonomski program. On živi 
za ekonomiju, pred je koordinacionog tela za očuvanje krize, ali nije uspeo da dođe. Ovo su njegove 
mere. Bez njega ove mere ne bi bile moguće. Nadam se da će brzo da se oporavi", rekao je ministar. 
 
Ponovio je da će se predsednik obratiti građanima u narednih 48 sati. 
 
"Samo ga molim da se čuva i vodi računa o sebi", navodi Mali. 
 
(rts.rs) 
 
 

 
 
 

Почиње борба за пуњење буџета 
Аутор: Јована Рабреновић 

 
 
Економисти указују да је задуживање неминовност, што поново води повећавању јавног дуга 
Сада када је извесно да се очекује велики пад привредне активности, намеће се питање како ће 
државна каса да се пуни. А од тога зависи много тога, не само плате и пензије, социјална 
давања већ и помоћ привреди која буџет пуни и која то већ очекује. Александар Вучић је већ 
најавио пакет помоћи предузећима у наредних десетак дана тежак од две и по до четири 
милијарде евра. Та средства нису предвиђена у буџету за ову годину. 
Економиста Горан Николић из Института за европске студије каже да држава има резерве, да 
пуњење буџета тренутно није угрожено, између осталог, због великих набавки у последње две 
недеље услед чега ће више пара да стигне по основу ПДВ-а. Али минус у каси ће се несумњиво 
појавити и питање је како га финансирати. И не само то, минус води повећању јавног дуга који 
смо успели да смањимо мерама фискалне консолидације.  
„Буџет ће драматично мање да се пуни у наредном периоду. Приходи ће бити мањи, али ће 
истина бити и мањи расходи, попут неких капиталних инвестиција. Питање је које су све 
опције држави на располагању. До сада су странци куповали државне дужничке папире, а 
видећемо да ли ће и колико то убудуће чинити”, каже Николић. 
Он додаје да нама ове године доспева готово милијарду евра за камате и још неколико 
милијарди евра главнице дуга. Било би добро када би могли да бар делимично одложимо 
плаћање тих обавеза. Светска банка је већ најавила помоћ од 150 милијарди долара што су по 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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оцени нашег саговорника мала средства, док је много значајнији пакет помоћи који је ММФ 
наменио земљама у развоју, каква је Србија, од 1.000 милијарди долара.  
„Битна је и цена задуживања. Тек ће се видети како ће се инвеститори понашати. До сада се 
држава добрим делом задуживала на домаћем тржишту дуга, емитовањем динарских хартија 
од вредности. Европска централна банка наставља са штампањем пара и та повећана 
ликвидност из Европске уније прелиће се и код нас као што се преливала и у претходном 
периоду када су штампали паре. Разлика је у томе што ће њихови инвеститори да добију паре 
по нултој стопи, а питање је колике ће за нас камате бити”, каже Николић.  
„Фајненшел тајмс” је недавно писао о повећаном ризику одлива капитала из земаља у развоју, 
којима припада и Србија, каже Николић. Њега забрињава што је 18. марта, значи већ у 
ванредном стању, продато тек 4,4 одсто од понуђених 100 милиона евра петогодишњих евро 
обвезница, по годишњој камати од 1,1 одсто.  
Николић сматра да Министарство финансија неће наставити с аукцијама да не би правило 
негативан утисак да обвезнице нису могли да продају.  
Претходне фебруарске емисије имале су реализацију преко половине, а последња јануарска 
вредна 150 милиона евра целих 100 одсто. Реализација динарских обвезница је била већа 10. 
марта 2020. (али и даље скромних 18 одсто), када су продате дванаестогодишње динарске 
државне обвезнице вредне 14,3 милијарде динара по стопи приноса од 3,35 одсто на годишњем 
нивоу.  
„Привреди се мора помоћи да не би отпуштала људе, јер нас у противном чека велики пораст 
незапослености. Не мислим да ће тржиште рада бити оптерећено с додатних 300.000 људи 
који су се вратили из иностранства. Сви они ће да се врате кад ово прође”, каже Николић, који 
очекује да ће наш јавни дуг бити повећан у истом износу колико буде дато привреди.  
Љубомир Маџар, професор Економског факултета у пензији, каже да ће последице вируса 
корона по економију бити веома неповољне и да се не може говорити ни о каквом привредном 
расту, већ пре о паду. Напајање буџета биће смањено из многих извора. 
„Колико видим сада се само пита медицинска струка, али не и економска. Нико не пита колико 
ће актуелне мере да коштају привреду. Наравно да су људски животи најдрагоценији, али мој 
утисак је да се праве већи трошкови него што би морали да буду. Познато је у теорији да је на 
непознату појаву реакција бурнија. Бојим се да ће услед економске кризе бити угрожено пуно 
људских живота, јер ми смо и без овога били неразвијена и сиромашна земља, а са 
прагматичнијим и флексибилнијим приступом можда не би били”, сматра Маџар.  
 
 

„Крушик” ради у смањеном обиму 
Аутор: С. Ћирић 

 
Од укупно 3.099 запослених у понедељак у првој смени радило 690, у другој око 140 радника 
 
Ваљево – Упркос ванредним околностима ваљевска Холдинг корпорација „Крушик”, важан 
сегмент српске одбрамбене индустрије, није прекинула производњу, али је број ангажованих 
радника значајно смањен и сведен на меру која је примерена послу чији завршетак, отпрема 
робе и наплата се очекују у наредном периоду. Генерални директор „Крушика” Владан Лукић у 
понедељак је за „Политику” потврдио да је од укупно 3.099 запослених у првој смени радило 
690, а да се у другој очекује око 140 радника и да је то углавном број запослених који су ових 
дана на својим радним местима. С тим што се свакодневно процењују стање и потребе за 
ангажовањем радне снаге. 
– Радимо, до даљег смо предузели све мере које су неопходне у оваквој ситуацији, на сталној 
смо вези са Министарством одбране, свакодневно шаљемо извештаје о томе шта се предузима 
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– изјавио је Лукић. И додао да у погону упаљачнице ради 240, у монтажи 187 радника, у 
осталим секторима нешто мање, уз ангажман служби обезбеђења и енергетике чији запослени 
су стално на својим радним местима, без обзира на то да ли фабрика ради или не. 
Посебна пажња посвећује се безбедносним мерама. Свакодневно се обавља дезинфекција 
фабричких саобраћајница и прилазних путева до погона, постављене су такозване дезо-
баријере испред сваког објекта, сви радници су добили заштитне маске, направљена су 
средства за дезинфекцију руку и производних простора, па се и та дезинфекција стално 
обавља, истакао је Лукић. 
У ситуацији када је земља у ванредном стању због пандемије вируса корона, у „Крушику” су, 
према директоровим речима, сходно налогу Министарства одбране и препорукама 
Министарства здравља, свим радницима старијим од 60 година понудили плаћено одсуство. 
Оно је понуђено и хроничним болесницима, радницима који су млађи од 60 година, али имају 
здравствених тегоба, затим мајкама са децом до 12 година. 
– Сви су отишли на плаћени допуст на којем ће добијати 65 одсто просечне зараде у последњих 
12 месеци. Један део људи користи старе годишње одморе, има и породиља, трудница...  – 
навео је директор Лукић. 
Свим радницима којима ових дана истичу уговори о раду на одређено време ти уговори биће 
продужени, изузев оним малобројним запосленима који су се у претходном периоду огрешили 
о радну дисциплину, неоправдано одсуствовали с посла или чинили друге дисциплинске 
прекршаје – истакао је први човек „Крушика”. 
– Ових дана припремамо уговоре и организоваћемо да их људи потпишу, с тим што ћемо 
водити рачуна о мерама безбедности, да не дођу сви одједном већ да их преко руководилаца 
погона припремимо да се то обави у мањим групама – закључио је Владан Лукић. 
Стала производња 
Привредно друштво „Ковачки центар” које послује у кругу „Крушика”, затворило је своје 
погоне од 26. марта до 10. априла, а као разлози наведени су смањен обим посла и сузбијање 
потенцијалног ширења корона вируса. Претходно је „Горење” у Ваљеву, у складу са одлуком 
„Хајсенс Горење групе” да привремено затвори све своје погоне у Европи, престало да ради 23. 
марта и тако ће бити сигурно до 5. априла. Још један велики производни погон у Ваљеву, 
фабрика чарапа „Вали” 26. марта зауставила је своје производне траке до даљег... 
 

 
 

Oružari produžili odsustvo do 12. aprila 
Piše: Z. R. 

 
 
Krizni štab Zastave oružja upravo je produžio plaćeno odsustvo radnicima te fabrike do 12. aprila. 
     
U kragujevačkoj fabrici angažovano je nekih 150, od ukupno oko 2.600 zaposlenih, koji kompletiraju 
ili pakuju proizvode namenjene inostranim partnerima, a deo njih angažovan je na održavanju 
opreme i obezbeđenju fabrike i njenih pogona. 
Proizvodni proces u Zastavi oružju obustavljen je 24. marta, a kada će ponovo biti pokrenut, još uvek 
se ne zna. U Kriznom štabu Zastave oružja kažu da je zdravstveno stanje radnice koja je bila zaražena 
virusom korona, stabilno, te da, koliko je poznato, kod radnika koji su s njom bili u kontaktu nije 
registovana zaraza. 
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Pored Zastave oružja, proizvodnja je u potpunosti obustavljena i u ostalim fabrikama grupacije 
Odbrambena industrija Srbija, osim u Krušiku, čiji bi rad, kako se najavljuje, trebalo da bude 
obustavljen početkom naredne sedmice. U Slobodi iz Čačka i Milanu Blagojevića iz Lučana 
proizvodnja je do daljeg prekinuta početkom ove sedmice, u užičkom Prvom partizanu juče, a rad je, u 
međuvremenu, obustavljen i u Prvoj iskri iz Bariča. 
 
 

NALED: Mere podrške države su važan predah za privredu 
Piše: Beta 

 
 
Programom ekonomskih mera države za podršku privredi u vreme vanrednog stanja prihvaćene su tri 
ključne preporuke Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za prevazilaženje 
negativnih posledica pandemije COVID-19 i sprečavanje širenja lanca nelikvidnosti kao potencijalnog 
ekonomskog virusa, saopštio je danas NALED. 
     
Privrednici, posebno mali, dobili su važan „tajm aut“ za konsolidaciju, navedeno je u saopštenju 
Ključne mere najavljenog paketa su odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade tokom 
vanrednog stanja, obezbedjivanje povoljnih kredita za likvidnost i isplata finansijske podrške 
preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima odnosno njihovim zaposlenima, smatraju u NALED-
u. 
Uz to, prihvaćena je dodatna sugestija NALED-a i privrede da bude ukinut PDV na donacije, kao bitan 
podsticaj za podršku zdravstvenim ustanovama i ugroženim kategorijama u vreme vanrednog stanja. 
„Pet milijardi evra je neočekivano veliki paket podrške za privredu i pozdravljamo spremnost 
institucija da čuju glas poslovnih asocijacija i stručnjaka prilikom definisanja mera za očuvanje radnih 
mesta i likvidnost kompanija“, kazao je predsednik Izvršnog odbora NALED-a i diretor kompanije 
Asseco SEE u Srbiji Dejan Đokić. 
Prema njegovim rečima, narednih desetak dana su prilika da se otklone nedoumice postoje li dodatni 
kriterijumi za dodelu sredstava, kao i da li će privreda podneti teret krize tokom marta i aprila jer će 
morati da obezbedi sredstva za plaćanje poreskih obaveza za ta dva meseca. 
„Stručni tim NALED-a i naši članovi su na raspolaganju Kriznom štabu i Vladi da pomognemo u 
osmišljavanju konkretnih rešenja“, rekao je Đokić. 
Među otvorenim pitanjima koja su stigla na adresu NALED-a, od mnogobrojnih udruženja i 
filantropskih organizacija je i dilema da li će merama biti obuhvaćen i civilni sektor koji je takodje 
značajan poslodavac i isplaćuje zarade za više desetina hiljada građana Srbije. 
Veliki deo tih organizacija i njihovi zaposleni sada su angažovani na pomoći ugroženim grupama. 
„Dobra mera u predloženom paketu jeste i podrška velikim preduzećima kao značajnim poslodavcima 
da zadrže zaposlene, sufinansiranjem zarada za radnike koji su sprečeni da rade, ali ostaje pitanje šta 
će biti sa lokalnim samoupravama kojima pripada deo poreskih prihoda na koje sada neće moći da 
računaju“, naveo je Djokić i dodao da je zbog toga NALED inicirao da se i za njih osmisli poseban fond 
podrške. 
Podseća se i da predlog 10 mera za podršku privredi, koji je sredinom marta uputio NALED, izmedju 
ostalog sugeriše i proširenje mere oslobodjenja od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini 
poslovanja za preduzetnike paušalce kako bi se pomoglo samozapošljavanje osoba koje su ostale bez 
posla. 
Preporučeno je uvodjenje javnih radova kao podrška zapošljavanju ranjivih grupa, vaučera za 
angažovanje pomoći u kući, produženje porodiljskog bolovanja, kao i proširenje obuhvata propisa za 
elektronsko angažovanje sezonskih radnika u ugroženim sektorima kao što su turizam, kurirski i 
kućni poslovi. 
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Jedna od prvih 10 preporuka NALED-a bilo je i uvodjenje moratorijuma na otplatu kredita koje je 
ubrzo potom primenila Narodna banka Srbije. 
 
 

Istraživanje: Oko 11 odsto građana Srbije zabrinuto za svoje radno mesto 
 
Skoro 90 odsto građana Srbije zabrinuto je u vezi sa epidemijom, dok 73 odsto njih, mere koje Vlada 
Republike Srbije donosi s ciljem sprečavanja daljeg širenja korona virusa smatra primerenim situaciji. 
 
     

 
Promo 
Regionalna agencija za istraživanje tržišta Valicon, krajem prethodne nedelje sprovela je istraživanje o 
tome kako i na koji način građani Srbije doživljavaju trenutnu situaciju izazvanu korona virusom. 
Čak 86 odsto ispitanika izjavilo je da u najvećoj meri brine za članove svoje porodice dok se na 
drugom mestu nalazi briga za lično zdravlje, sa čime se saglasilo 46 odsto ispitanika. 
Interesantno je da je svega 3 od 10 ispitanika, čak i pre zvaničnog predstavljanja paketa mera za 
pomoć ekonomiji i privredi od strane Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih 
štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, pokazalo zabrinutosti za ekonomske 
posledice širenja epidemije korona virusa, a 55 odsto ispitanika smatra da su ekonomske mere koje su 
Vlada i Narodna banka objavila pre jučerašnjeg dana adekvatne. 
Što se zabrinutosti za radno mesto tiče, procenti su najniži i iznose 11 odsto u Srbiji, 12 odsto u Bosni i 
Hercegovini i Hrvatskoj, a u Sloveniji 10 odsto. 
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Unija poslodavaca: Program ekonomskih mera u najvećem obimu uvažio 
zahteve poslodavaca 
Piše: Beta 

 
 
Unija poslodavaca Srbije saopštila je danas da je predstavljeni program budućih ekonomskih mera 
Vlade Srbije, u najvećem mogućem obimu uvažio zahteve te organizacije poslodavaca, što je ocenjeno 
od izuzetnog značaja za domaću privredu. 
U vezi sa novim merama Vlade Srbije, koje se odnose na pitanja odlaganja plaćanja poreza i doprinosa 
na zarade, Unija poslodavaca Srbije se zvanično obratila Ministarstvu finansija sa zahtevom za 
tumačenje. 
Iz Ministarstva finansija je odgovoreno da će pitanje odlaganja plačanja poreza i doprinosa na zarade 
biti uređeno posebnom uredbom. 
„Do usvajanja ove uredbe, primenjuju se pravila koja su predviđena Zakonom o porezu na dohodak 
građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje“, navedeno je u saopštenju 
Ministarstva. 
Iz Unije poslodavaca su pozvali poslodavce da im se obrate ukoliko imaju pitanja i nedoumice. 
 

Zorana Mihajlović: Na gradilištima više od 3.500 radnika 
Piše: FoNet 

 
 
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je na 
gradilištima najvećih projekata izgradnje putne i železničke infrastrukture, komunalne infastrukture, 
rehabilitacije puteva i izgradnji stanova za snage bezbednosti u Srbiji u utorak bilo angažovano više od 
3.500 radnika. 
U saopštenju Ministarstva navodi se da se radovi odvijaju uz primenu svih mera koje su predviđene u 
cilju suzbijanja zarazne bolesti kovid 19. Mihajlović je rekla da je Ministarstvo dalo preporuku svim 
investitorima da učine sve kako bi održali nivo aktivnosti na gradilištima na realizaciji 
infrastrukturnih projekata, a svi investitori imaju obavezu da radnicima obezbede svu potrebnu 
primenu zaštite od korona virusa, u skladu sa odlukama Vlade Srbije. 
Ona je dodala da ukupna vrednost infrastrukturnih projekata na kojima je juče bio angažovan 3.531 
radnik iznosi 2,6 milijardi evra, a da ukupna dužina puteva i pruga na kojima se izvode radovi, 
uključujući i radove na rehabilitaciji državnih puteva, iznosi oko 520 kilometara. 
Prema njenim rečima, broj radnika u skladu je sa fazom u kojoj se nalaze radovi, pa je tako najveći 
broj radnika, ukupno 919, u utorak radilo na izgradnji deonice brze pruge od Stare Pazove do Novog 
Sada. 
 

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. 
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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. 
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. 
 

Privrednici: Paket pomoći dobar, potrebna podrška prehrambenom 
sektoru i više posla 
Piše: Beta 

 
 
Pomoć države ekonomiji Srbije zbog posledica epidemije virusa kovid19 veća je nego što se očekivalo, 
ali od države se traži više podrške u obezbeđenju posla i veća zaštita vitalnih sektora neophodnih za 
samoodržanje u ovakvoj i sličnim krizama, ocenili su danas privrednici.  
     
Suvlasnik industrije mesa „Matijević“ Zoran Matijević rekao je za Betu da su mere ponudile pomoć 
veću od očekivane. 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež predstavili su 
danas paket pomoći privredi koji predviđa odlaganje uplate poreza i doprinosa na plate zaposlenih za 
tri meseca, poreza na dobit za drugi kvartal, isplatu tri minimalne zarade za sve radnike, garancije na 
kredite banaka za 2,2 milijarde evra i pomoć za sve punoletne građane od po 100 evra. 
Matijević je rekao da država sada treba da postane svesna činjenice koliko su za samoodržanje važne 
osnovne privredne grane kao stočarstvo i ratarstvo i pomogne ih u kriznim vremenima kada ne vredi 
ni novac jer u zatvorenim granicama ne može ništa da se kupi. 
„Naša kompanija je najmanje štete pretrpela u stočarstvu i industriji mesa, a ugosoteljstvo je imalo 
100 odso štetu jer je zatvoreno nekoliko hotela a u dva od kojih jedan, Centar Beograd, ima po desetak 
gostiju, stranaca koji su se zatekli u vreme početka epidemije“, rekao je Matijević. 
Dodao je da je od 1.500 radnika 400 na godišnjem odmoru a zatim će ići nova grupa sve dok ne bude 
morao da se uvede prinudni odmor. 
Predsednik Građevinske komore Goran Rodić rekao je da je u tom sektoru pala aktivnost za 35 odsto i 
da će pomoć u minimalnim platama vredeti, ali da država treba da obezbedi više posla za domaće 
građevinske kompanije jer je  „ova  kriza pokazala da stranci prvi odlaze u ovim nedaćama“ . 
„Domaće građevinske firme i sada rade na obilaznici oko Beograda, izgradnji autobuske stanice u 
Beogradu, pripremi Moravskog koridora i stanovima za vojsku, a stranci koji su radili na crno prvi su 
otišli“, rekao je Rodić. 

https://www.danas.rs/ekonomija/odlaze-za-placanje-poreza-na-zarade-svakom-gradjaninu-po-100-evra/
https://www.danas.rs/ekonomija/odlaze-za-placanje-poreza-na-zarade-svakom-gradjaninu-po-100-evra/
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Ocenio je da država mora da pomogne građevinski sektor jer isplata minimalca za tri meseca neće 
mnogo pomoći da se zadrže majstori i dobri inženjeri koji traže platu od 2.000 evra“. 
Domaće građevinske firme, prema njegovim rečima, uglavnom rade kao podizvođači radova tako što 
svetske kompanije dobiju posao „pa od 100 odsto cene nama daju 60 odsto“. 
„Država ne sme da dopusti da stane građevinska operativa koja vuče proizvodnju crepa, cigle, 
stolarije, parketa, boja, nameštaja i druge robe“, rekao je Rodić. 
Istakao je da država sada nudi pomoć, a kasni u vraćanju poreza na dodatu vrednost i akciza. 
 
 

 
 

Фирмама две милијарде евра на три године, услов да су измиривале 
обавезе 
 
Извор: Tanjug 
     
БЕОГРАД: Банке ће финансирати сопственим средствима део ликвидности предузећа у Србији 
са две милијарде евра на период од три године, а услов је да су у периоду пре пандемије фирме 
редовно измиривале обавезе према држави, банкама и пословним партнерима. 
Пакет мера који је држава представила јуче, банке ће у наредних седам до десет дана разрадити 
и дефинисати како и на који начин ће одобравати новац, који је пре свега намењен за обртна 
средства предузећа (ликвидност), односно, како би та предузећа могла да измирују своје текуће 
обавезе. 
Генерални секретар Удружења банака Србије Владимир Васић каже да има неколико 
критеријума да би се користила ова гарантна шема која служи да се превасходно ојача 
поверење између државе, банака и привредника. 
Да су измиривали редовно обавезе према држави, према банкама, запосленима.  
"То је минимум услова који ће бити да би могли да аплицирају за средства из овог пакета", 
рекао је Васић за Танјуг. 
Каже да је овај пакет мера повољан за привреднике, јер је реч о кредитима који ће бити 
пласирани у динарима. 
Један део новца банке ће давати за измиривање доспелих обавеза, а други кроз кредите за 
финансирање нових пројеката предузећа. 
Држава ће гарантовати за будуће пласмане у износу од 24 посто, што је мера која треба да осим 
новца "упумпа" додатно поверење у цео финансијски ланац у земљи. 
Корона вирус изазвао је пометњу на глобалном тржишту па су се тако и наша држава и 
привреда нашли пред великим изазовима, оцењује Васић који наводи да су економске мере 
државе биле неопходне. 
Подсећа да је Народна банка Србије изашла одмах са хитним мерама и омогућила мораторијум 
на отплату кредита и лизинга. 
Једно од истраживања, које наводи Васић, каже да 70 одсто привредника у земљи тврди да 
тренутно има проблеме у пословању. 
Проблеми се најчешће односе управо на текућу ликвидност, исплату плата, обавеза према 
држави, банкама... 
На питање Танјуга да оцени како се "држи" банкарски сектор у земљи, Васић каже да су банке 
стабилне и ликвидне, као и држава. 
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"И даље је банкарски сектор стабилан и ликвидан. Радује нас да је и држава у исто таквом 
стању", рекао је Васић и подсетио да је Агенција Фич пре неколико дана изашла са потврдом 
рејтинга нашој земљи на нивоу од ББ+. 
То потврђује, каже, да се последњих година радило доста по питању дисциплине јавних 
финансија што, како је рекао, сада даје могућност држави да реагује из сопствених резерви.  
 

 
 

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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Najmanje milion Evropljana ostalo bez posla zbog epidemije virusa korona 
 
 
Prema poslednjim podacima Evropske konfederacije sindikata (ETUC), najmanje milion ljudi u 
Evropi je tokom poslednje dve nedelje marta ostalo bez posla, piše Euronjuz. 
ETUC, koja ima 45 miliona članova u 39 evropskih zemalja, podatke je dobila od sindikata širom 
Evrope. Podaci obuhvataju samo radnike pod ugovorom. 
Generalni sekretar ETUC, Luka Visentini kaže da broj kompanija koje nestaje sa tržišta dramatično 
raste. 
"Hiljade i hiljade malih i srednjih preduzeća koja su prestala sa radom se neće vratiti na tržište zato 
što umiru. A s druge strane možemo videti bar milion radnika koji su širom evropskih zemalja ostali 
bez posla, jer nemaju aranžmane za skraćeni rad ili plaćeno bolovanje", rekao je Visentini. 
Pravi broj, koji uključuje i radnike bez ugovora i frilensere, mogao bi biti mnogo veći. Visentini smatra 
da je moguć i višestruk rast broja nezaposlenih. 
"Možete li da zamislite šta će se desiti posle Uskrsa, ako ova situacija ne bude rešena nekim hitnim 
merama? Rizik je da će se (broj nezaposlenih) povećati za tri puta, ili četiri", rekao je Visentini. 
Prošle nedelje je Međunarodna organizacija rada pri UN objavila da bi u celom svetu bez posla moglo 
ostati i do 36 miliona ljudi. 
Sindikati traže od EU da sačuva radna mesta putem sistema za zamenu prihoda, za šta je potrebno 
200 do 400 miliona evra. 
Visentini smatra da bi u drugom slučaju za menadžment krize bio skuplji. 
Autor: Euronews (Nova ekonomija) 
 

Ekapija 
 
SAVIĆ: Davati po 100 EUR nekom ko je socijalni slučaj i nekom ko je 
milioner, nije fer 
 
Stav Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) je da je dobro što predložene državne mere 
pomoći privredi vode računa o zadržavanju radnih mesta, ali treba što pre doneti podzakonska akta 
koja bi regulisala njihovu primenu kako ne bi došlo do zloupotrebe, rekla je za eKapiju predsednica 
Asocijacije Ranka Savić. Ona je dodala i da mera dodele 100 EUR svakom punoletnom građaninu nije 
najpravednija. 
 
- Pre svega ASNS smatra da je dobro da je Vlada donela mere, jer pored ekonomskog efekta koji će 
imati, mislim da je mnogo bitniji i psihološki efekat. U kriznim vremenima strahujemo najpre za 
zdravlje i život, a kada to obezbedimo, brige su egzistencijale prirode: hoću li raditi, šta će biti sa 
mojom firmom i tako dalje. Svi su malo optimističniji posle donošenja mera - rekla je Savić 
 
Ona je istakla da je dobro je što mere vode računa o zadržavanju radnih mesta, jer se u Srbiji već 
krenulo sa masovnim otpuštanjima. 
 
- Na pomen prvog, drugog slučaja zaraženih već su bila počela masovna otpuštanja, a stvari su počele 
da se menjaju i na samu najavu mera, mnoge radnike su zvali poslodavci da se vrate u fimru i ponudili 
da ih vrate u radni odnos od 1. aprila - kaže Savić. 
 

https://www.ekapija.com/news/2837945/predstavljene-drzavne-mere-za-pomoc-privredi-minimalci-za-zaposlene-u-malim-firmama
https://www.ekapija.com/news/2837945/predstavljene-drzavne-mere-za-pomoc-privredi-minimalci-za-zaposlene-u-malim-firmama
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Kako se mere pomoći države odnose i na one koji nisu produžili ugovore radnicima koji su zaposleni 
na određeno, ili bili angažovani po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, Savić smatra 
da sada danak uzima politika favorizovanja fleksibilnih oblika rada. 
 
- Najugoženiji su oni koji su radili na privremenim i povremenim poslovima i preko agencija i ti 
radnici će u ovim kriznim vremenima najgore proći, što govori u prilog ranijim kritikama ovakvog 
načina zapošljavanja. Mi kao sindikat u takvim slučajevima ne možemo mnogo da uradimo, jer tu se 
ne radi o otkazima - navodi. 
 
Stav ASNS je da iako su mere dobre, može da dođe do problema u primeni. 
 
- Inisitraćemo kod vlade da što pre donese podzakonska akta da bi se sprečile eventualne zlouprebe. 
Radi se o ogromnim parama sa stanovišta Srbije, jedne male zemlje, jer se izdvaja 11% BDP, gledano 
proporcionalno i EU je izdvojila manje - 10% BDP - ističe Savić. 
 
Kada je reč o meri koja podrazumeva 100 EUR pomoći svakom puneletnom građaninu, Savić navodi 
da ASNS ovaj predlog nije podržao sa oduševljenjem. 
 
- Davati 100 EUR nekom ko je socijalni slučaj i nekom ko je milioner, ne mora da bude milioner, ali 
neka ima platu od 1.000 EUR, nije fer. Jesmo za dodelu sredstava socijalno ugroženima, među njima 
su i mnogi zaposleni koji su na minimalcu, a ostatak terba uložiti u domaću industriju, da se promeni 
ekonomska logika i da sami proizvodimo respiratore, medicinsku opremu, traktore i da ne zavisimo 
toliko od sveta - navodi naša sagovornica. 
 
Savić ističe i da bi voleli da čuju odgovor od Vlade da li ove mere znače odustajanje od kapitalnih 
projekata - auto-puteva, saobraćajnica, železnica, kao i da s obzirom na to da mere znače dodatno 
zaduživanje, da li postoji opasnost od veće inflacije i promene kursa dinara. 
 
- Sugerisaćemo Narodnoj banci Srbije da do ovog ne dođe - zaključuje Savić. 
 
I. Milovanović 
 
 
 
 


