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ИСТРАЖИВАЊЕ „ЖИВОТ И КРИЗА – ЕФЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ” 

Сваки трећи радио од куће 

Више од половине испитаника рекло да им је потребна финансијска помоћ, а 15 
одсто признало је да им је неопходна и емотивна и психолошка подршка 
Аутор: Катарина Ђорђевић 
 
Свака трећа особа у нашој земљи је током ванредног стања имала ту привилегију да ради посао 
од куће, трећина је морала да иде на посао, сваки осми је био на плаћеном одмору, сваки 
шеснаести на – неплаћеном. Због пандемије ковида 19 без посла или примања остао је сваки 
десети радно способан суграђанин, а посао је изгубио и сваки четврти предузетник односно 
(су)власник фирме у Србији, показују резултати истраживања под називом „Живот и криза – 
ефекти пандемије”, које је крајем априла спровела интернационална агенција за истраживање 
тржишта и јавног мњења МАСМИ Београд. 

Истраживање у коме је крајем априла учествовало 865 грађана Србије, такође је показало да су 
становници престонице били ти који су у највећем проценту радили од куће у условима 
ванредног стања – чак 42 одсто радно способног становништва Београда обављало је посао код 
куће, док је 30 одсто ишло на посао. На посао није морало да долази свега 26 одсто Војвођана, 
28 процената Шумадинаца и 19 одсто грађана Јужне Србије. 

„С обзиром на то да је ситуација у којој смо се нашли комбинација здравствене и економске 
кризе у којој се никада до сада нисмо нашли, занимало нас како наши суграђани доживљавају 
пандемију вируса корона, шта им је најтеже пало и да ли су оптимисти или песимисти када је у 
питању блиска будућност. Истраживање је показало да су пандемију најдраматичније 
доживеле особе које су изгубиле посао због ове здравствене кризе – 40 одсто њих ситуацију 
перципира као веома тешку. Ако посматрамо целу популацију, можемо констатовати да је 
ванредно стање најтеже пало радно активном становништву средње животне доби, јер су поред 
свог посла морали да воде рачуна о деци, али и да брину о родитељима, који су били у 
социјалном карантину два месеца. Ипак, охрабрује налаз да је већина грађана доста зрело 
реаговала на пандемију короне – чак 92 одсто њих сматра да од њиховог (не)одговорног 
понашања зависи даља судбина заразе”, истиче Оливера Деспотовић Цветковић из агенције 
МАСМИ Београд. 

Наша саговорница додаје да је за половину наших суграђана пандемија била „компликована, 
али подношљива” и истиче да сваки четврти грађанин сматра да се ситуација није превише 
искомпликовала и да ће се живот ускоро вратити у нормалу. Ипак, сваки пети грађанин 
доживео је ситуацију као веома тешку. 

„Чак 53 одсто наших суграђана има реалан однос према пандемији – забринуто је, али не 
паничи. Трећина је признала да се плаши за своје и здравље ближњих, а сваки шести је изјавио 
да уобичајени живот више не постоји. Сваки седми испитаник признао је да је веома нервозан 
– много више него иначе, а по седам процената њих је изјавило да нема наде у боље сутра и да 
понекад има нападе панике. На питање које изјаве најтачније описују ваша осећања и бриге 
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поводом пандемије вируса корона, 40 одсто испитаника одговорило је да свет после овога неће 
бити исти, док је трећина рекла да у ситуацији пандемије не постоје само негативне већ и 
позитивне ствари и изразила наду да ће се човечанство брзо изборити са пандемијом. 
Оптимистичан став да ће свет изађи из овога јачи дели сваки пети суграђанин”, каже Оливера 
Деспотовић Цветковић. 

Упитани да ли им је у новонасталој кризној ситуацији потребна помоћ, више од половине њих 
рекло је да им је потребна финансијска помоћ. Сваком петом грађанину значило би да се на 
банкоматима других банака не наплаћује провизија у ванредном стању, док је 17 одсто грађана 
изразило потребу за одлагањем отплате кредита. Потребе за осталим врстама помоћи су 
значајно мање – 15 одсто испитаника признало је да им је потребна емотивна и психолошка 
помоћ, док је 16 процената рекло да су им потребне адекватне информације како да се 
понашају да би смањили ризик од инфекције вирусом корона. 

Када је испитаницима постављено питање „какав вид помоћи сте лично у стању да пружите”, 
сваки трећи је рекао да је спреман да волонтерски помогне особама које нису у могућности да 
оду у куповину, а сваки пети би повремено издвајао новац којим би куповао храну комшијама у 
пензији. Међутим, чак 47 одсто наших суграђана рекло је да није (било) у могућности да пружи 
неку врсту помоћи суграђанима током пандемије. Колико су грађани Србије финансијски 
осетљиви у овом периоду, види се по томе што се генерално не би одрекли дела своје плате 
како фирма не би престала са радом – само један од десет запослених навео је да би пристао на 
смањење плате из овог разлога. Слично је и са одрицањем од плате зарад чувања посла мање 
квалификованим радницима у фирми. 

Да је криза утицала на најбазичније аспекте живота грађана, указују и одговори на питање шта 
ћете прво урадити по престанку пандемије короне – половина испитаника планира да се види 
са блиским особама, трећина планира одлазак на одмор или путовање, а сваки пети жели да 
једноставно изађе из куће и проводи време напољу. 

 

Nijedan strani investitor nije otkazao, moguć novi rebalans budžeta: Premijerka 
Srbije poručila da je zadovoljna kako se puni republička kasa 

V. N.  

Brnabićeva je navela da je Srbija u martu imala rast izmeĊu 5 i 5,2 odsto 

PREMIJERKA Ana Brnabić izjavila je da nijedan investitor nije otkazao dolazak i da oĉekuje nova 
zapošljavanja, a najavila je i mogućnost još jednog rebalansa budţeta za ovu godinu. 
 
 
Brnabićeva je, posle obilaska Nauĉno-tehnološkog parka u Beogradu, poruĉila da je zadovoljna kako 
se puni republiĉka kasa, ali da to svakako nisu prihodi koji su uobiĉajeni, meĊutim, jesu bolji od 
projektovanih kada je poĉela kriza sa kovidom 19. 

Predsednica Vlade je navela da je Srbija u martu imala rast izmeĊu 5 i 5,2 odsto, što je davalo nadu da 
se ova godina moţe privesti kraju sa minimalnim ekonomskim padom od minus 1,8 ili sa blagim 
rastom. 
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U aprilu će, dodaje, biti znaĉajan pad, i to se već vidi po indikatorima kao što su potrošnja elektriĉne 
energije i prihodna strana budţeta, dok se u maju, po njenim reĉima, privreda pokrenula, neko 
sporije, neko brţe. 

- Meni je ţao zato što smo naš budţet, koji je bio izrazito investicioni, ove godine morali malo da 
limitiramo, ali nastavili smo sve osnovne infrastrukturne projekte i projekte u domenu istraţivanja i 
razvoja. Ono što su prioriteti Vlade, tu smo sredstva i ostavili - rekla je Brnabićeva. 

Povećanje plata medicinarima trajno, moguće još jedno, pokazalo se da ulaganje u 
zdravstvo nije bačen novac: Vučić obišao radove na izgradnji KCS  

Tanjug  

Predsednik Srbije Aleksandar Vuĉić obišao je danas radove na izgradnji i rekonstrukciji Kliniĉkog 
centra Srbije u Beogradu. Naveo je da će KCS imati i najmoderniju opremu 

Predsednik Srbije Aleksandar Vuĉić obišao je danas radove na izgradnji i rekonstrukciji Kliniĉkog 
centra Srbije u Beogradu. 
 
Vuĉić je, tokom obilaska, rekao da su graĊani upravo u proteklom periodu videli koliko je vaţno 
zdravstvo i da novac uloţen u kliniĉke centre i bolnice "nije baĉen u bunar", već da je to vrlo vaţna 
stvar. 
 
Naveo je da će KCS imati i najmoderniju opremu, te dodao da ne smeju ni kliniĉki centri u Novom 
Sadu i Kragujevcu da zaostaju. 
 
Novi Kliniĉki centar Srbije koji se gradi biće na ponos svih graĊana Srbije, sa najmodernijom 
opremom, a time gradimo budućnost i sigurnost za sve graĊane, poruĉio je danas predsednik 
Aleksandara Vuĉić. 
 
Istakao je da će novi kliniĉki centar doprineti da uvek budemo spremni da zbrinjavamo sve kojima je 
pomoć potrebna, sve bolesne, ne samo ukoliko bi došlo do novog talasa epidemije. 
 
"Mi ovde gradimo budućnost i sigurnost za naše graĊane, ovime pokazujemo da moţemo kroz 
drţavno zdravstvo da rešavamo probleme uspešnije nego najmodernije i uspešnije zemlje sveta", 
rekao je Vuĉić. 
 
Vuĉić je, prilikom obilaska radova u KCS, primetio da od 1986. godine ništa ozbiljnije nije uraĊeno, 
što predstavlja "izgubljene generacije" i izgubljene godine i decenije za društvo i zemlju. 
 
"Nismo imali finanasijskih, ali ni nekih drugih sposobnosti. Bili smo neodgovorni, nismo razumeli da 
se stvari u Evropi i svetu menjaju, da je vaţno da se modernizujemo i idemo u korak sa 
najnaprednijima", rekao je Vuĉić. 
 
Dodao je da je danas poseban dan imajući u vidu kroz šta su i drţava i društvo prošli tokom 
prethodnih meseci usled pandemije Kovida 19, koja je pokazala da je izgradnja veleleponog kliniĉkog 
centra od presudnog znaĉaja. 
 
Predsednik je istakao da će novi KCS biti najmodernija zdravstvena ustanova u regionu, ali i u 
Jugoistoĉnoj Evropi,. 
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"Neće biti bolje bolnice u ovom delu Evrope", podvukaoje Vuĉić. 
 
On je nakratko porazgovarao sa radnicima, zahvalio im se na marljivosti i trudu i poţeleo srećan rad. 
 
Sa predsednikom su radove obišli i ministar zdravlja Zlatibor Lonĉar, gradonaĉelnik Zoran Radojiĉić, 
zamenik gradonaĉelnika Goran Vesić, direktor KCS Milika Ašanin. 
 
Radovi na obnovi KCS poĉeli su u avgustu 2018. godine kada je najavljen projekat vredan 110 miliona 
evra koji će imati dve faze. 
 
Vuĉić je radove obišao i u aprilu prošle godine kada je istakao da je ulaganje u KCS od najvećeg, 
kapitalnog znaĉaja za Srbiju, jer je reĉ o ogromnom novcu koji se ulaţe za izgradnju nove zgrade 
Kliniĉkog centra i obnovu stare. 
 
Posle izgradnje i obnove KCS će se prostirati na oko 30.000 kvadrata i dobiti 930 novih leţajeva, od 
kojih 200 novih u intenzivnoj nezi. 
 
U prvoj fazi KCS će, kako je ranije najavljeno, dobiti kompletno nov urgentni centar sa 500 novih 
kreveta od kojih 150 na intenzivnoj nezi, 30 operacionih sala, nuklearni centar, nove ordinacije, 
proširenu laboratoriju. 
 
Glavni izvoĊaĉ radova je konzorcijum koji ĉine "GH holding" i "Delta inţenjering", a na gradlištu je 
svakodnevno više od 300 radnika. 
 
Prva odluka o izgradnji KCS doneta je 1973. godine, radovi su poĉeli 1976. godine, a zgrada Poliklinike 
otvorena je 1987. godine. 
 
POVEĆANjE PLATA LEKARA I SESTARA TRAJNO, MOGUĆE JOŠ JEDNO 
 
Predsednik Aleksandar Vuĉić je izjavio da je povećanje plata zdravstvenim radnicima od 10 odsto, iz 
aprila - trajno, dodajući da veruje da će pre kraja godine biti i dodatnog povećanja zarada. 
On je dodao da je svih 130.000 zaposlenih u sistemu zdravstva dobilo povehanje od 10 odsto, uz 
povećanje poĉetkom godine od 15 odsto za medicinske sestre, odnosno 10 za lekare. 
"Malo je zemalja koje su to mogle da priušte, posbeno zbog krize izazvane virusom korona. A 
gledaćemo da povećavamo i dalje, jer hoćemo da saĉuvamo lekare i sestre", rekao je Vuĉić. 
“To je trajno povećanje zarada, a zašto nisu mogli da se dogovore, kompletan zdravstveni sistem… to 
su naši višedecenijski problem. Ali, povećanje plata od 10 odsto je trajno”, rekoa je Vuĉić odgovarajući 
na pitanja novinara u vezi nekih grešaka i nesporazuma u obraĉunu plata medicinskih radnika. 
Po pitanju novog povećanja, predsednik je rekao da bi sa time trebalo saĉekati, da se prvo zemlja 
izvuĉe iz krize. 
“Plata na Infektivnoj klinici nekada je bila 64.000 dinara, bez smenskog rada i deţurstvara, a danas je 
106.000. Ako neko misli da to nije znaĉajno povećanje, s tim ne mogu da se sloţim. To je ogromno 
povećanje. I verujem da ćemo pre kraja godine ići na novo”, rekao je Vuĉić. 
Rekao je i da bi sledeće godine trebalo da krene izgradnja deĉje klinike Tiršova 2. On je dodao i da je 
sve spremno za obnovu kliniĉkih centara u Novom Sadu i Kragujevcu. 
"Potpisuju se ugovori i idemo odmah u radove u Novom Sadu i Kragujevcu", rekao je Vuĉić. 
 
SRBI NA KIM "ŢRTVE" UNUTRAŠNjIH SUKOBA U PRIŠTINI 
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Pozicija srpskog naroda na KiM nije nimalo laka, a dodatno je oreţana zbog unutrašnjih sukoba meĊu 
razliĉitim albanskim politikama, izjavio je predsednik Aleksndar Vuĉić povodom zabrane lekarima iz 
centralne Srbije da uĊu na KiM, na svoja radna mesta. 
"To je rezultat njihovih meĊusobno suprotstavljenih politika i dokazivanja kako je druga strana ''sluga 
Srbije'', a oni su pravoverni pa će da zaustave sve Srbe.. Na to moramo da se naviknemo. Nije laka 
pozicija našeg naroda KiM. Sve što moţemo da pomognemo na razliĉite naĉine, mi to i ĉinimo", rekao 
je Vuĉić. 
Predsednik je primetio da su takve stvari rezultat unutrašnjih sukoba u Prištini, a ne sa Beogradom. 
Vuĉić je rekao da on sve to dobro zna, ali da se to ne moţe objasniti nekim ljudima koji zbog svojih 
unutrašnjih sukoba “ţele da pokaţu da su veći katolici od pape”. 
"I onda tu strada naš narod. Mi pokušavamo to na svakom mestu u Evropi i svetu da govorimo i da 
pronaĊemo rešenje", rekao je Vuĉić. 
 
VUĈIĆ: DO 10 SATI JOŠ 15 ZARAŢENIH U VRANjU 
 
Situacija u Vranju nešto je povoljnija nego juĉe, i jutros do deset sati registrovano je još 15 zaraţenih, 
kaţe predsednik Aleksandar Vuĉić. 
On je naglasio da su juĉe registrovana 53 zaraţena u Vranju, da se prikupljaju svi njihovi kontakti i da 
je danas registrovano još 15 zaraţenih, ali je zamolio novinare da ga ne drţe za reĉ kad se radi o 
poslednjim podacima. 
Napominje da je od 260 testiranih u Leskovcu osam zaraţeno, da je sliĉna situacija i u Nišu, a da je u 
Beogradu 11 zaraţeno od 800 testiranih. 
"Nije mnogo, ali procenat bi mogao da bude bolji.Nećemo da sakrivamo brojeve, hoćemo ljudima da 
ukaţemo na to da moramo da se paţimo i ĉuvamo i da brinemo o njihovom zdravlju", rekao je 
predsednik. 
Vuĉić je naglasio da je situacija pod kontrolom sve dok je broj novootkrivenih u odnosu na broj 
testiranih manje od dva odsto i istiĉe da bi, da nije bilo Vranja, taj broj bio znaĉajnije ispod dva odsto. 
Kako kaţe, Srbija ne ţeli da prikazuje laţne podatke i da neće prikazivati veliki broj umrlih od gripa, 
upale pluća, infarkta... Cilj Srbije je, navodi on, da se saĉuvaju ljudski ţivoti i da se zbog toga testira 
veliki broj ljudi. 
"Juĉe je u Hrvatskoj uraĊeno 1.053 testa, a u Srbiji 6.600 testova, a naša zemlja nije šest puta veća od 
Hrvatske", zakljuĉio je on. 

 

 

Ministarstvo privrede raspisalo konkurs za mala i srednja preduzeća 
 
Ministarstvo privrede saopštilo je danas da je raspisan javni poziv kojim je malim, 
srednjim i mikro preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu 
za bespovratna sredstva za nabavku opreme u iznosu od milijardu dinara. 
 
Piše: FoNet 
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Program podrške malim i srednjim preduzećima predstavlja kombinaciju povoljnih kredita i 
bespovratnih sredstava koja se mogu koristiti za nabavku nove proizvodne, kao i opreme direktno 
ukljuĉene u proces proizvodnje razmenljivih dobara. 

Program je koncipiran tako da Ministarstvo privrede sufinansira nabavku opreme u iznosu od 25 
odsto njene vrednosti, 70 odsto troškova nabavke finansira se iz kredita banaka ili lizing kompanija, 
dok preostalih pet odsto ĉini uĉešće preduzetnika. 

Ovogodišnji partneri na programu su Prokredit, Kreditagrikol, Inteza, Poštanska štedionica, Erste i 
OTP banka, kao i dve lizing kompanije – Inteza i Unikredit lizing. 

Ministarstvo privrede je od ove godine uvelo elektronsku prijavu zahteva, a svi potrebni podaci 
automatski će se preuzimati od drugih drţavnih organa, ĉime se skraćuje vreme potrebno za dodelu 
bespovratnih sredstava, tako da korisnici mogu da podnesu zahtev bez odlaska u filijalu banke ili 
lizing kompanije. 

Javni poziv je otvoren dok se raspoloţiva sredstva ne utroše, a sve informacije i dokumentacija 
dostupni su na internet stranici www.privreda.gov.rs. 

Zbog Jure, Leskovac po broju zaraženih koronom pretekao Beograd 
 
Epilog situacije da pogoni južnokorejske kompanije „Jura“ u Leskovcu nisu zatvoreni 
kada se među radnicima pojavio korona virus početkom aprila je da je došlo do novog 
masovnijeg zaražavanja zbog čega je Leskovac po broju zaraženih na dnevnom nivou, 
na poziciji broj jedan u Srbiji, zamenio Beograd. 
 
Piše: G. Vlaović 

U ovom trenutku zaraţeno je 68 zaposlenih u „Juri“, što je osnovni razlog zbog ĉega Leskovac posle 
Beograda i Niša ima najveći broj zaraţenih korona virusom u Srbiji. 

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaţe za Danas da je do širenja epidemije korona virusa u fabrici 
„Jura“ došlo zbog toga što su radnici na posao dovoţeni u pretrpanim autobusima, ali i zbog toga što 
se nisu poštovale epidemiološke mere o odrţavanju rastojanja izmeĊu zaposlenih na traci. 

O tome da li se vodi raĉuna o bezbednosti na radu, istiĉe Tiodorović, treba da se brine Inspekcija rada. 
To je njena nadleţnost. 

– U prvom navratu kada su njeni predstavnici obilazili fabriku reĉeno je da nepravilnosti nema. Drugi 
put je konstatovano da nije odrţavan razmak izmeĊu radnika na proizvodnoj traci. TakoĊe, prevoz 
zaposlenih se odvijao na naĉin suprotstavljen epidemiološkim merama. Autobusi su bili krcati i to je 
glavni razlog zbog ĉega je došlo do zaraţavanja – objašnjava doktor Tiodorović. 

On dodaje da većina zaraţenih ne iskazuje bilo kakve simptome. 

– Reĉ je o mladim ljudima od kojih najveći broj nema karakteristiĉne tegobe koje izaziva korona virus. 
Njih 33 se nalazi u kovid bolnici iako se osećaju dobro. Taj korak je preduzet kao mera 
predostroţnosti kako bi se nadgledanje njihovog zdravstvenog stanja obavljalo na adekvatan naĉin, 
navodi on. 

http://www.privreda.gov.rs/
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Najvaţnije je, kaţe, da teţih sluĉajeva nema a ono na ĉemu insistira je da se svi zaposleni u „Juri“ 
testiraju kako bi se utvrdio taĉan broj zaraţenih. 

– Dok se taj proces obavlja fabrika praktiĉno ne radi i tako će biti dok sva testiranja ne budu završena. 
To je obiman posao ali će ipak biti okonĉan vrlo brzo nakon ĉega „Jura“ moţe da nastavi sa 
proizvodnjom – istiĉe Tiodorović. 

Naš sagovornik smatra da Krizni štab u Beogradu nije napravio grešku što nije naloţio prekid rada 
kompanije „Jura“ poĉetkom aprila kada se u prvom talasu zarazilo desetak radnika te fabrike. 

– Tada zaraţenih u pogonu „Jure“ u Leskovcu nije bilo puno i nisu se stekli uslovi da se u potpunosti 
zaustavi proizvodnja u toj fabrici. Sada je situacija potpuno drugaĉija, zaraţen je znatno veći broj 
radnika i epidemiološka situacija je nalagala primenu sprovedenih mera – navodi doktor Tiodorović. 

Za razliku od njega sindikalci smatraju da su nadleţni u Kriznom štabu napravili katastrofalnu grešku. 

– Da je fabrika zatvorena poĉetkom aprila kada je do prvih sluĉajeva zaraze došlo sada se ne bi suoĉili 
sa situacijom u kojoj je veliki broj radnika zaraţen. Glavni krivac za ovu tešku situaciju je Vlada Srbije 
koja i pored protesta radnika nije donela odluku da proizvodnja stane. Zbog svega toga Leskovac već 
danima ima veći broj zaraţenih korona virusom od Beograda – kaţe za Danas Ivan Krstić, poverenik 
Udruţenih sindikata Srbije „Sloga“ za Leskovac. 

Prema njegovim reĉima, nedopustivo je što su nadleţni dozvolili da se prevoz radnika „Jure“ do posla 
obavlja u krcatim autobusima i da se proces proizvodnje na traci obavlja u uslovima u kojima 
propisani razmak meĊu radnicima nije moguće obezbediti. 

– Poseban skandal je što su radnici koji su bili u samoizolaciji kako je propisano epidemiološkim 
merama pozivani da doĊu da rade. Poslovodstvo „Jure“ je to od njih traţilo kao radnu obavezu. Ĉlan 
menadţmenta koji je to traţio od radnika je i sam oboleo od korona virusa. Moram da budem iskren i 
da kaţem da je lokalni Krizni štab u Leskovcu reagovao pravilno i shodno situaciji i podelio veliki broj 
rešenja o samoizolaciji radnika koji su bili u kontaktu sa zaraţenima. MeĊutim Krizni štab u 
Beogradu, odnosno Vlada Srbije su bili ti koji nisu adekvatno reagovali. A jedina adekvatna reakcija je 
morala da bude odluka o tome da „Jura“ privremeno prekine proces proizvodnje – kaţe Krstić. 

I Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“, 
smatra da je drţava kriva za veliki broj obolelih radnika „Jure“ u Leskovcu. 

– Vlada Srbije je pogrešila od samog starta što je dozvolila da se pravila u epidemiološkoj situaciji u 
kojoj se nalazimo ne sprovode u nekim privatnim kompanijama. Takav primer je „Jura“ koja od svog 
dolaska u Srbiju ima povlašćen poloţaj zbog koga je dolazilo do niza kršenja radniĉkih prava, kaţe 
Panović. 

Za razliku od privatnih kompanija koje su preduzele sve propisane mere za zaštitu na radu u uslovima 
epidemije, istiĉe, „Jura“ to nije uĉinila i došlo je do zaraţavanja zaposlenih. 

– Nakon prvog sluĉaja zaraţavanja u Leskovcu u pogonu u Raĉi je bilo dogovoreno da se nastavi 
proces rada u smanjenom obimu meĊutim menadţment je veoma brzo odluĉio da svi radnici moraju 
da se vrate na posao. Tom prilikom je i uhapšen ĉlan našeg sindikata u fabrici koji je izrazio 
zabrinutost da zbog takve odluke. To što nadleţni ne reaguju na oĉigledna kršenja propisanih mera od 
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strane poslovodstva Jure“ stvara sumnju da postoji nekakva sprega izmeĊu menadţmenta te 
kompanije i Inspekcije rada – istiĉe Panović. 

Policija sprečava protestni skup bivših radnika i penzionera PKB 
korporacije 
 
Policija je jutros blokirala prilaz PKB korporaciji i ne dozvoljava bivšim radnicima da 
blokiraju ulazak u upravnu zgradu u Padinskoj Skeli kako bi izrazili nezadovoljstvo 
zbog toga što im država nije dala akcije ili nadoknadu kada je prodat deo imovine tog 
poljoprivrednog gazdinstva. 
 
Piše: Beta 
     

Predsednik Udruţenja bivših radnika i penzionera Milinko Miladinović rekao je za Betu da nisu 
prijavili taj skup jer se dozvola ĉeka pet dana pa su se pre dva sata spontano okupili nedaleko od 
upravne zgrade sa ciljem da blokiraju ulaze kao prošle nedelje. 

„Ĉim sam izašao iz autobusa policajci su mi prišli i zapretili da će pozvati interventnu ekipu“, rekao je 
Miladinović i dodao da su mu posle sat vremena uruĉili poziv za razgovor u policiji za sutra ujutru. 

On je rekao da bivši radnici ne zameraju policiji „koja je dobila nalog i izvršava ga, već Vladi Srbije 
koja ima razliĉit pristup prema graĊanima“. 

„Nas penzionere maltretiraju, a ne diraju pripadnike stranaka kada se okupljaju ispred Skupštine 
Srbije“, rekao je Miladinović. 

Deo imovine PKB korporacije prodat je krajem 2018. godine firmi Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih 
Emirata za 120 miliona evra. 

Tu imovinu obuhvatilo je 16.785 hektara zemlje, stoĉni fond od oko 20.000 grla stoke, celokupna 
mehanizacija i zalihe rezervnih delova. 

PKB korporacija je posle prodaje te imovine, prodala i 55 hektara zemlje u sportskom centru Kovilovo 
za oko 2,1 milion evra, odnosno hektar po 38.000 evra. 

Bivši radnici i penzioneri su tuţili drţavu i u toku je sudski spor, ali se usporeno odvija i do sada je 
promenjeno troje sudija. 

PKB korporacije je bila društveno preduzeće, ali je raznim pravnim aktima pretvorena u drţavno 
preduzeće, a radnici su iskljuĉeni iz prava na akcije. 

Oni su pre toga iskljuĉeni takoĊe i iz prava na besplatne akcije koje su dobili svi gradjani jer je 
raĉunato da će ih dobiti u firmi u kojoj su zaposleni. 

Na osnovu cene po kojoj je prodat deo imovine, oko 3.000 bivših radnika PKB-a potraţuje ukupno 
oko 11,8 miliona evra. 
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НСЗ: У току ванредног стања посао добило 15.000 лица 

Извор: Tanjug 
     

БЕОГРАД: Више од 15.000 лица са евиденције Националне службе за заспошљавање (НСЗ) 
успело је да се запосли или покрене самосталан посао у периоду ванредног стања, док се 9. 600 
лица у том периоду пријавило на евиденцију НСЗ са захтевом да остваре новчану накнаду јер 
су остали без посла, кажу у тој служби. 

Додају да није искључено да је већи број људи остао без посла, али да они располажу само 
бројкама базираним на броју захтева који су поднети за остваривање накнаде. 

Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је за Танјуг да ови подаци о броју запослених показује 
да тржиште рада није стало и да је је функционисало и за време ванредног стања 

Имали смо све време активности и послодаваца и незапослених лица. Више од 15.000 лица са 
евиденције се пријавило на обавезно социјално осигурање, неки су се запослили, а неки 
регистровали обављање самосталне делатност. То је значајан број и пријатно смо изненађени 
да тржиште рада није стало и да је функционисало све ово време, рекао је Мартиновић. 

Истиче да се највећи број грађана запослио у области прерађивачке индустрије, затим, ова 
ситуација је била шанса да посао нађу и курири, достављачи робе, хране, медицинске сестре, 
техничари, информатичари. 

Мартиновић наводи да су трговци , нарочито мањи са једне стране „губили“ раднике, а да су са 
друге стране већи трговински ланци услед појачаног посла имали и веће потребе за 
запошљавањем. 

Почев од 15. марта па до данас, на евиденцију НСЗ се јавило 9.600 лица са захтевом да остваре 
новчану накнаду услед незапослености. 

То је скроман број људи и испод просека је гледајући месечни број захтева за новчану накнаду у 
протеклој години, рекао је он. 
Мартиновић каже да сви они којима је радни однос престао у периоду ванредног стања, а нису 
још увек поднели захтев за накнаду могу то да учине и ових дана јер су рокови померени, 
односно могу да се пријаве у року од месец дана од укидања ванредног стања. 

Без посла су у периоду ванредног стања каже највише остајали трговци, хотелијери, радници у 
угоститељсту, ресторанима, кафићима, фризерским и козметичким салонима, сектору 
саобраћаја… 

Највећи број њих радио је на уговорима о привременим и повременим пословима, или 
одређено време. 
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Мартиновић истиче да су мере које је Влада Србије определила као помоћ привреди „пун 
погодак“ јер је велики број послодаваца одустао од тога да отпусти раднике, а неки су их и 
враћали на посао. 

Захваљујћи томе имамо једну стабилност што се тиче броја људи који су изгубили посао у 
односу на редовно стање, рекао је Мартиновић. 

Директор НСЗ каже и да влада велико интересовање за коришћење субвенција НСЗ и да је од 
увођења ванредног стања до сада стигло више од 6. 000 онлине захтева захваљући којима ће 
између 11.000 и 12.000 лица моћи да буде укључено у различите програме. 

Најавио је и потписивање споразума са представницима више од 100 локалних самоуправа за 
финансирање локалних акционих планова. 

Мартиновић подсећа да грађани и даље захтеве могу подносити онлине уколико не могу лично, 
или из превентивних разлога желе да избегну долазак у филијалу. 

 

Radnici tvrde da im kasne plate jer poslodavci čekaju da im država uplati 
pomoć 
 
 
AUTOR: 
radnik.rs 

Izvor: Shutterstock 

Inspekcija rada nije primila nijednu prijavu zaposlenih koja se odnosi na kašnjenje isplate plate za 
mesec april jer je rok za isplatu iste 30. maj, navode iz Ministarstva za rad za Radnik.rs. 
Za razliku od ministarstva, portal Radnik.rs primio je više prijava radnika da im poslodavci nisu 
isplatili zaradu za mart ili april ili su isplatili samo deo zarade ĉekajući da im drţava uplati direktnu 
pomoć za koju su se prijavili. 

Iako je drţava, prema navodima Ministarstva finansija, 7. maja poĉela sa uplatom pomoći 
poslodavcima, problem kašnjenja zarada moţe se nastaviti jer su poslodavci u zaostatku sa isplatom, 
navodi portal. 

Jedan zaposleni anonimno je portalu Radnik.rs prijavio da mu je poslodavac isplatio deo zarade za 
mart sa obećanjem da će ostatak zarade (oko 30.000 dinara) isplatiti onda kada drţava uplati 
obećanu direktnu pomoć u iznosu minimalne zarade za zaposlene. 

http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
http://www.radnik.rs/2020/05/da-li-ce-poslodavci-nastaviti-sa-kasnjenjem-isplate-plate/
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Naime, poslodavci u privatnom sektoru su u skladu sa "Uredbom o o fiskalnim pogodnostima i 
direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novĉanoj pomoći graĊanima u 
cilju ublaţavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19" mogli da apliciraju za 
direktnu pomoć drţave za mart, april i maj u iznosu mininalne neto zarade koja trenutno iznosi oko 
31.000 dinara. 

U skladu sa ovom uredbom, poslodavac je mogao da konkuriše za ova sredstva ako nije smanjivao 
broj zaposlenih za više od 10 odsto "ne raĉunajući zaposlene koji su zakljuĉili ugovor o radu na 
odreĊeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. 
godine pa do dana stupanja na snagu (10. april)". TakoĊe, sredstva mogu biti iskorišćena samo za 
zarade i naknade zarade. 

MeĊutim, iz teksta uredbe ne moţe se jasno zakljuĉiti da li pomoć drţave poslodavci koriste za plate 
za mesece mart, april i maj ili za naredne mesece, odnosno onda kada sredstva budu uplaćena 
poslodavcu. 

Radnik koji je našem portalu prijavio problem navodi da mu je deo zarade za mart sada uplaćen, ali 
da nije siguran da li će mu za april biti isplaćena cela zarada. 
Da li poslodavci mogu da kasne sa isplatom? 

Ministarstvo finansija nije odgovorilo na pitanje portala Radnik.rs da li poslodavci 
mogu da kasne sa isplatom plate, ali ni na druga pitanja koja se odnose na spomenutu 
uredbu koje je donelo. 

Na pitanje Radnik.rs da li poslodavci u skladu sa spomenutom uredbom mogu da kasne sa isplatom 
zarada zaposlenima dok ne dobiju pomoć drţave i da li je inspekcija rada do sada vršila nadzore zbog 
spomenutog kašnjenja u isplati zarada, iz Ministarstva za rad prvo nisu odgovorili, već su nas uputili 
da se obratimo Ministarstvu finansija. 

Zaposleni u skladu sa Zakonom o radu moţe prijaviti inspekciji rada, kao što je navelo i Ministarstvo 
za rad, ukoliko poslodavac nije isplatio zaradu za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca. To znaĉi 
da se radnici koji imaju ugovore o radu mogu obratiti inspekciji ako poslodavac nakon 30. maja ne 
isplati platu za april, a martovsku platu je poslodavac u skladu sa Zakonom o radu bio duţan da isplati 
do 30. aprila bez obzira na to da li je oĉekivao pomoć drţave ili ne. 

Na ponovljeno pitanje stigao je opširniji odgovor u kom se, izmeĊu ostalog, navodi da inspekcija rada 
nije vršila nadzore zbog kašnjenja zarada jer je rok za isplatu aprilske zarade 30. maj. U odgovoru 
inspekcije se ne spominje da li su nadzori vršeni zbog kašnjenja zarade za mart. 

Rokovi za isplatu zarada, odnosno pomoći zaposlenima nije propisana Uredbom o fiskalnim 
pogodnostima, piše u daljem odgovoru Ministarstva. 
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"(Uredba) propisuje druge rokove: rok za otvaranje namenskog raĉuna na koji će se uplaćivati 
direktna davanja kao pomoć poslodavcima (najkasnije 25. aprila 2020. godine), kao i rok do kada 
sredstva po osnovu direktnih davanja mogu iskoristiti (najkasnije do 15. avgusta 2020. godine)". 

Kada je reĉ o kašnjenju zarada, Ministarstvo je citiralo Zakon o radu u kom, kako navode, piše da se 
zarada isplaćuje u rokovima utvrĊenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput 
meseĉno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. 

Za razliku od institucija, Privredna komora Srbije je bila nešto konkretnija u odgovorima na pitanja 
poslodavaca u vezi sa isplatom zarada i pomoći drţave. 

Pojedini poslodavci koji su zaposlenima isplatili plate za mart obratili su se Privrednoj komori sa 
pitanjem na koji naĉin mogu da isplate pomoć drţave kada bude uplaćena. 

"U ovom sluĉaju, pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade ostvarivaće u maju, 
junu i julu", piše u odgovoru na sajtu Privredne komore. 

To znaĉi da poslodavac pomoć moţe da iskoristi u mesecima nakon isplate pomoći i da ne mora da 
kasni sa isplatom zarade za mart i april ĉekajući na pomoć. 
 

 

Zabrana rada nedeljom u Srbiji i regionu: Veća prava za radnike ili više otkaza? 

Privrednici iz Bajine Bašte pokrenuli su inicijativu da se na teritoriji te opštine usvoji 
pravna regulativa koja nedelju predviđa kao neradan dan. 

IZVOR: B92  
Veliki broj privrednih subjekata iz te opštine koji se bave trgovinom i mešovitom robom pokrenuli su 
inicijativu da se u Bajinoj Bašti usvoji pravna regulativa koja nedelju predviĊa kao neradni dan u 
sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. 

Inicijativa je upućena predsedniku opštine, zameniku predsednika i opštinskom veću, prenosi protal 
Drina info. 

U detaljnom obrazloženju navedeni su svi razlozi koji idu u prilog usvajanju ovakve 
odluke, a navodi se da je tokom vanrednog stanja došlo se do zaključka da je apsolutno 
moguće zadovoljiti sve potrebe građana u uslovima redukovanog radnog vremena i da 
su diskretni heroji u teškim vremenima bili radnici prodavci i zaposleni u 
maloprodajnim objektima. 

Oni su naveli i da su njihovi zaposleni neĉiji mame, tate, sestre koje u ovakvim uslovima privreĊivanja 
neko mnogo manje viĊa. 
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"Sa druge strane mi kao poslodavci suoĉeni smo sa velikim problemima kada su u pitanju rasporedi 
radnog vremena i slobodni dani za naše zaposlene i veĉito smo rastrgnuti izmeĊu društvene 
odgovornosti kojoj svi teţimo i profitabilnosti poslovanja, zbog koje smo i registrovani", piše u 
inicijativi. 

Ocenjuje se i da umesto da se te radne nedelje koje na godišnjem nivou ĉine 50 i više radnih dana 
amortizuju dodatnim zapošljavanjima, oni se u stvari amortizuju većim opterećenjem postojeće radne 
snage ili dodatnim angaţovanjem samih preduzetnika. 

U Srbiji se mesecima unazad polemisalo o inicijativi za zabranu rada nedeljom u trgovinama. 
O tome je poĉetkom godine govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vuĉić. 

Predsednik je u januaru rekao da ne razume ideju o uvoĊenju zabrane rada nedeljom. 

"Ne znam ĉija je to ideja. Video da sam da su Crna Gora i Hrvatska to usvojile. Ja sam protiv toga. 
Svaki ĉovek bi hteo da ima zagarantovano slobodno vreme. Ali, moţeš ti, ali nemoj mene da teraš, ja 
hoću da radim", rekao je predsednik tada. 

Njegovo mišljenje deli i ministar rada Zoran ĐorĊević, koji je govorio ranije za B92.net o aktuelnim 
ekonomskim pitanjima u zemlji. 
"Već sam objašnjavao da se ta praksa pokazala kao loša u nekim zemljama, tako da mislim da u 
trenucima kada se borimo za radna mesta, rast ekonomije, veći turizam o ovome ne razmišljamo", 
rekao je ĐorĊević. 

Kakva je situacija u regionu? 
Odlukom crnogorske Vlade prodavnice u toj drţavi od 20. oktobra 2019. godine više ne rade 
nedeljom. 

Trgovina na veliko i trgovina na malo, kako je propisano novim zakonom, ne moţe da se obavlja 
nedeljom i u dane drţavnih i drugih praznika. 

Ukoliko prodavnice u Crnoj Gori rade nedeljom i praznicima, suoĉiće se sa novĉanim kaznama i 
zatvaranjem. 
Zabrana rada nedeljom tema je i u susednoj Hrvatskoj 
U Hrvatskoj je krajem aprila u vreme koronavirusa doneta odluka da se zabrani rad trgovina 
nedeljom, sa objašnjenjem da je to uĉinjeno iz epidemioloških razloga, te da je to samo još jedna 
epidemiološka mera, pišu hrvatski mediji. 

Hrvatsko udruţenje poljoprivrednika, Nacionalno udruţenje ugostitelja i Udruţenje Glas 
preduzetnika smatraju da neradna nedelja donosi pad prihoda za trgovce, male poljoprivrednike, 
ugostitelje i mnoge povezane usluţne delatnosti koje su već pretrpele ţestok udarac zbog pandemije, 
piše Novi list. 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=05&dd=01&nav_id=1680017
https://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2019&mm=10&dd=09&nav_id=1601587
https://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2019&mm=10&dd=09&nav_id=1601587
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Trgovci pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) saopštili su u subotu kako smatraju da odluka o 
neradnoj nedelji nije primerena protivepidemijska mera te su od ministarstva zatraţili da se omogući 
rad trgovina nedeljom i neradnim danima, piše Poslovni dnevnik. 

"Odluka o zabrani rada nedeljom i neradnim danima neminovno će za posledicu imati otpuštanje 
odreĊenog broja zaposlenih u trgovini, zbog smanjenog fonda sati", naveli su. 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) poruĉio je poĉetkom maja da je neradna nedelja pitanje 
interesa društva te mora imati prednost nad interesom profita, a da su od Vlade zatraţili da u 
skupštinsku proceduru hitno pošalje izmene Zakona o trgovini te njihovo donošenje pre 
parlamentarnih izbora. 

U našoj anketi dve trećine ljudi izjasnilo se da je za zatvaranje radnji nedeljom. 
U anketi moţete glasati, a u komentarima pišite o razlozima zbog kojih mislite da radnje treba ili ne 
treba da budu zatvorene nedeljom. 

 

 


