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Спремите се! Све КАНЦЕЛАРИЈЕ ће до 2030. бити ВИРТУЕЛНЕ 
Аутор:Т.К. 
 
Коришћењем пет неумољивих трендова читав концепт централизованог радног места биће 
потпуно застарео. 
Власници предузећа и предузетници морају размишљати много даље од данашњих "опен-
спаце" канцеларија или рада од куће. У не тако далекој будућности, запослени у најпаметнијим 
компанијама радиће на даљину из било ког дела света и комуницираће путем виртуелне 
стварности, пише Бизлифе. 
Технологије креирања виртуелног радног места већ постоје. Како цена неминовно опада и сама 
технологија постаје практичнија и транспарентнија, потражња за таквим радним местима ће 
експлодирати, због следећих трендова: 
Повећана свест јавности о здравственим ризицима 
Медицинска заједница одавно је истицала да су канцеларије суштински легло зараза и доводе 
до непотребног ширења болести. Када кијамо, капљице пролазе кроз читаву "опен-спаце" 
канцеларију, задржавајући се на предметима које свакодневно додирујемо, али које се ретко 
чисте, попут тастатуре, миша, наслона за руку на столици. Виртуелне канцеларије немају 
никакав здравствени ризик, јер већ имате своје клице. 
Повећана свест јавности о утицају угљен-диоксид 
Свакодневно коришћење превоза за одлазак на посао за последицу има испуштање велике 
количине угљен-диоксида. Саме канцеларије (посебно велике просторије са високим 
плафонима) такође имају утицај на ослобађање огромне стопе угљен-диокисида. Будуćи да су 
климатске катастрофе у току, то је неодрживо. Насупрот томе, ВР канцеларије имају 
минималан удео угљен-диоксида с обзиром на повезаност једног рачунара по особи. 
Напуштање идеје "опен-спаце" канцеларија. 
Испоставило се да "опен-спаце" канцеларије представљају катастрофу за продуктивност. Оне 
смањују, а не повећавају сарадњу и, ако урачунате губитак продуктивности, не штеде новац. За 
разлику од њих, ВР канцеларије би заправо повећале сарадњу и коштале би компанију, заправо 
…, у основи ништа. 
Растућа потражња за све ређим вештина. 
Чак и у областима попут Силицијумске долине, може бити тешко или чак немогуће наћи 
раднике са знањем који поседују специфичне вештине и тада им морате плаћати огромне 
надокнаде, јер су трошкови живота толико високи. Помоћу ВР канцеларије компанија може да 
запосли било кога из било ког дела света, увелико повећавајући скуп квалификованих радника, 
а истовремено знатно смањујући износ новца који је потребан за плаћање запосленог. 
Жеља да се коначно елиминишу пристраности на радном месту. 
Канцеларије у "опипљивом простору" заснивају се на физичкој појави. Постоји стална 
дискриминација при запошљавању и напредовању жена, мањина, оних које нису 
конвенционално привлачне и свих који су у тридесетим или старији. Унутар ВР канцеларија 
свако може бити представљен аватаром који може или не мора да личи на стварну особу. 
Пристраност заснована на изгледу постаје немогућа, јер је начин на који се особа појављује 
потпуно произвољан. 
Због свих ових растућих трендова, за десет година централизоване канцеларије биће попут 
телефонских говорница … старији људи се сећају да су некада биле корисне, али које су од тада 
постале ирелевантне, застареле и непостојеће. 
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КОРОНА НАМ МЕЊА РАДНЕ НАВИКЕ Посао на даљину, рад по 
сменама и другачија комуникација - а да ли ће се то задржати и у 
будућности? 
Аутор:Т.К. 
 
Рад по сменама, посао на даљину, али и многобројна нова правила понашања и другачији 
распоред у канцеларијама, новине су које је пандемија корона вируса практично донела на 
радна места. 
Послодавцима је такорећи наметнуто много и одговорности и обавеза, како би првенствено 
заштитили здравље радника, а потом и компанију. Процене су и да ће се различити нови 
облици пословног понашања задржати у будућности. 
Већина фирми у Србији је током трајања ванредног стања успевала да организује да запослени 
раде од куће, а многе су и наставиле да раде по том принципу. Послодавци иду и даље од тога, 
па су одређене компаније запосленима оставиле да одлуче када ће се вратити у канцеларије, 
док рецимо поједине технолошке компаније тврде да ће рад од куће постати редован. 
С друге стране, много радника враћено је на радна места, али по измењеном режиму. Тако је 
обавезна дезинфекција на улазу, мерење температуре, али и стално ношење рукавица и маски. 
Много је случајева да фирме које су радиле једну смену, сада раде у више смена или по 
дежурствима, а како би се избегла велика концентрацијја људи истовремено на једном месту. 
Такође, канцеларије изгледају другачије, па тако мање људи седи на једном месту или су 
између њих направљене преграде. 
Док се, рецимо, рад од куће у свету оцењује као бољи за продуктивност, стручњаци тврде да 
није могуће у свим секторима тако нешто организовати, или да чак има супротан ефекат. 
"Када рецимо фирма ради у металском сектору и инжењер треба раднику да објасни како да на 
машини обради неки део, он то објасни за пет минута када је ту поред њега. Овако треба да 
пише имејл 40 минута да би све то описао и објаснио", каже за "Блиц Бизнис" Драгољуб Рајић 
из Мреже за пословну подршку говорећи о проблемима који могу настати ако се у одређеним 
областима ради на даљину. 
Све зависи, како каже, у ком сектору фирма послује, јер се показало да је у неким секторима 
ефикасност рада већа када су људи у канцеларији и на свом радном месту. 
Јасно је, како додаје, да људи проводе мање времена у превозу до посла, да могу више да се 
посвете себи и породици за то време. Такође, могу бити и продуктивнији, али све док, како 
Рајић истиче, њихов посао не захтева комуникацију са већим бројем колега. 
"Неке ствари су јако споре и многим фирмама је тако много тешко да раде на даљину, али 
свакако треба одвојено посматрати администрацију и производњу. Комуникација је спорија и 
многе компаније разматрају да прошире простор и направе реорганизацију када би запослене 
ипак вратили на радна места. Није само ту проблем, дешава се и да при организовању 
дежурстава и сменског рада, они који су дежурни сносе знатно већи посао, што им ствара 
додатни притисак", наводи Рајић. 
Међуљудски односи често проблем 
Према проценама психолога, пандемија је пословном свету донела и међуљудску удаљеност.  
"Тренутно има много посла за оне који управљају људским ресурсима, да се направи нови 
однос и нова организација. У свим компанијама односи су се сада променили. Многи радници 
су сада по размештају седења и рада дошли у контакт са неким колегама са којима раније нису 
радили, што може створити одређене проблеме у комуникацији, објашњава наш саговорник", 
каже Рајић. 
 
 

https://www.blic.rs/biznis/tviter-ce-zaposlenima-omoguciti-da-stalno-rade-na-daljinu/nxnlnt0
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ГУБИТАК РАДНИХ МЕСТА ПОГОДИЋЕ СВЕ ЗЕМЉЕ НА ПЛАНЕТИ 
Готово половина радника у ризику да остане без посла 
Извор:Танјуг 
 
Готово половина радника у свету изложена је непосредном ризику да остане без посла због 
пандемије Ковид-19, према процени Међународне организације рада (МОР).  
Губитак радних места ће вероватно погодити све земље на планети, због разарајућег 
негативног економског утицаја корона кризе на привредну активност. 
Глобална радна снага, по подацима МОР-а, броји око 3,3 милијарде људи, а 1,6 милијарди 
радника је у опасности да изгуби посао и да остане без средстава за живот, када се у обзир узму 
запослени у неформалној економији и они на дну лествице по нивоу зарада. 
Неформална економија обухвата “ раднике на црно”  за које послодавци не плаћају порезе 
држави и којима владе тешко улазе у траг, а која чини огроман део економија у развоју.  
"За милионе радника, губитак прихода значи да нема хране, нема сигурности и нема 
будућности. На милионе предузећа широм света једва дише", изјавио је недавно генерални 
директор МОР-а, Гај Рајдер. 
Због мера ограничења кретања, фабрике широм света су привремено зауставиле производњу а 
предузећа обуставила рад, пославши раднике на принудни одмор, али су многе фирме 
поделиле и отказе како би смањиле трошкове и пребродиле корона кризу. 
Само у Сједињеним Америчким Државама је око 40 милиона људи поднело захтеве за 
добијање накнаде за незапосленост од 16. марта, када је проглашено ванредно стање, до 
половине маја. Канада је, примера ради, само у априлу изгубила 226.700 радних места, а у 
другој половини марта је без посла остало 17.200 Канађана. У Русији се очекује, према 
проценама Министарства рада, да ће због затварања предузећа, број незапослених скочити са 
садашњих 1,6 милиона на 2,5 милиона особа. 
У Британији је број подносилаца захтева за добијање државне помоћи због незапослености 
достигао 2,09 милиона људи, према прошлонедељним подацима Канцеларије за националну 
статистику. 
Када је реч о нашој земљи, министар рада Зоран Ђорђевић је саопштио да је од увођења 
ванредног стања до 10. маја у Србији без посла остало 15.401 грађана. 
У суседној Хрватској је, према писању портал индеx.хр, до почетка маја посао изгубило 25.000 
радника, углавном у приватном сектору, а у Црној Гори око 4.000 људи.  
Према подацима, МОР-а, широм света се више од 436 милиона предузећа суочава са озбиљним 
поремећајима у раду због пандемије. Она претежно послују у најтеже погођеним секторима, 
при чему је 232 милиона фирми у велепродаји и малопродаји, 111 милиона у производњи, 51 
милион у делатности услуга смештаја и прехране, а 42 милиона у сектору некретнина и други. 
МОР предвиђа да ће број радних сати у свету у другом кварталу ове године бити за 10,5 
процената мањи у односу на последњи преткризни квартал, што представља 305 милиона 
радних места са пуним радним временом. 
Пандемија корона вируса не само да је однела до сада 341 хиљаду људских живота и угрозила 
здравље 5,3 милиона заражених, већ се од здравствене кризе претворила у глобалну кризу 
тржишта рада и економску кризу која прети да гурне свет у најдубљу рецесију од 1930-их 
година прошлог века.  
Према прогнозама међународних финансијских институција, светска економија би ове године 
могла да забележи пад од 2,5 до 3,0 одсто, док Уједињене нације предвиђају рецесију од чак 3,2 
процента.  
То за обичан свет значи да посла неће бити. Из МОР-а поручују да ће повећање глобалне 
незапослености током 2020. године у великој мери зависити од тога којом ће се динамиком 
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светска економија опоравити у другој половини године и колико ће бити ефикасне мере влада 
за очуваје постојећих радних места. 
 

 

 
 

Густо немачко сито за раднике с Балкана 
Аутор: Миленко Пешић 

 

Грађевински радници, неговатељице, куварии конобари убудуће ћетеже добијати радне визе 

Због несагласја у немачкој владајућој коалицији, грађевински радници, неговатељице, кувари 
и конобари са западног Балкана ће убудуће много теже легално долазити до посла у Немачкој. 
И пре него што је пандемија короне почела да успорава привреду најјаче земље ЕУ политичари 
Хришћанско-демократске уније су се успротивили да се после истека 2020. омогући 
запошљавање људи с простора екс-Југославије. 
Спорни пропис ступио је снагу у јануару 2016. године и омогућио је радницима из Албаније, 
Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе, Србије и с Косова да добију радну визу 
за Немачку и без знања немачког језика и професионалних квалификација. 
Како јавља други канал немачког јавног сервиса ЗДФ, у странци канцеларке Ангеле Меркел се 
питају може ли Немачка да настави да годишње прима десетине хиљада нискоквалификованих 
радника с Балкана. У почетку је влада је намеравала да без много речи продужи важење овог 
прописа, али је почетак рецесије због здравствене кризе утицао на ЦДУ да почне да мења став о 
том питању. 
Посланик демохришћанског блока задужен за унутрашњу политику Матијас Миделберг 
поручује да због све веће незапослености у Немачкој не би смело да се тек тако продужи 
важење овог правилника за наредну годину. Подршка оваквом мишљењу стигла је и од 
парламентарца десничарске Алтернативе за Немачку који каже да је тај пропис био сулуд и без 
короне. 
Али немачки грађевински грађевински сектор поручује да му је потребна радна снага с 
Балкана. Феликс Паклепа из Централног савеза немачког грађевинарства истиче да ће без 
радника из југоисточне Европе доћи до проблема у том сектору. 
И Социјалдемократска партија Немачке (СПД), друга чланица владајуће коалиције, инсистира 
на продужењу овог правила. 
Посланица Уте Фогт наглашава да је то правило велики успех. 
„Прихватили смо да је Немачка земља имиграције и коалициони партнер не би то сваки пут 
требало да доводи у питање”, каже ова посланица. 
Конзервативци, међутим, нису баш потпуно јединствени по о овом питању. Тако је страначка 
групација која се бави радним правом и грађевинарством позитивнија према продужењу 
важења овог прописа. Ипак, за гастарбајтере с ових простора немачко сито ће бити гушће. На 
недавном састанку посланичког клуба демохришћана постигнут је, ипак, договор о продужењу 
овог „балканског правила”, али уз снажно ограничене услове. 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/683/Milenko-Pesic
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Услов за останак су веће плате 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Људи који су због пандемије ковида 19 дошли у Србију заправо нису ни могли да бирају. 

Највећи број њих је радио на туристичку визу, најтеже и најниже плаћене послове 

Србија ће се трудити да сачува људе који су дошли из иностранства. Том поруком Александар 
Вучић, председник Србије, обратио се недавно грађанима који су због ширења ковида 19 у свету 
и углавном због губитка посла одлучили да се врате у своју земљу, а којих је, управо према 
његовим проценама, око чак 400.000. Тиме је очито желео да их охрабри да, када буде требало, 
изаберу Србију и своју енергију оставе у отаџбини јер ће се ионако, како је прецизирао, плате у 
Европи драстично смањивати. Повратнике је позвао да „овде раде и доприносе јер могу имати 
бољи живот него у другим земљама”, као и да ће Србија добити „на њиховом раду три-четири 
милијарде евра, а они ће зарадити више него што су дознаке које земља добија из 
иностранства”. 
Да ли Србија заиста може да задржи радну снагу која се, истина је, силом прилика на крилима 
короне, због губитка посла, вратила у земљу? Представљају ли баш ти повратници велики 
потенцијал за развој домаће привреде у наредном периоду, могу ли Србију одсад да гледају 
новим очима – као пожељније место за живот и рад, у односу на земље из којих су дошли пре 
два месеца? 
Званична статистика показује да с епидемијом вируса корона није дошло до знатнијег раста 
незапослености у Србији. Привреда је у знатној мери остала функционална, а програм 
економских мера подршке досад је допринео очувању економске базе. Ипак, привредна 
ситуација у Србији, како истичу у Привредној комори Србије, као и ниво запослености, у 
наредном периоду зависиће и од брзине реотварања европске привреде, као и могућег другог 
таласа епидемије. 
Бојан Станић, директор Сектора за статистичке анализе, услуге и сервисе у ПКС, сматра да 
држављани Србије на привременом раду у иностранству, који су се услед губитка посла морали 
вратити у земљу, представљају велики потенцијал за развој домаће привреде. 
– У питању су стручни кадрови, с искуством у пракси, посебно у погледу примене савремених 
стандарда у производњи. Верујемо да ће један део њих одлучити да за посао конкуришу у 
земљи, у оквиру грађевинских и прерађивачких компанија. Влада Србије планира да настави с 
инфраструктурним пројектима у оквиру новог инвестиционог циклуса, односно иницијативе 
„Србија 2025”, која ће захтевати додатни ангажман домаће индустрије и грађевинског сектора 
– открива Станић. Ипак, за повратнике и раднике из региона, будући да Србија ионако кубури 
с недостатком радне снаге, пораст цене рада умногоме ће допринети атрактивности послова у 
Србији. 
– Макроекономска и политичка стабилност, уз одржив раст тржишта, најзначајнији су услови 
за наставак прилива страних директних инвестиција (који је рекордан у региону), чиме би се 
створио додатни простор за упошљавање радне снаге, која је тренутно механички увећана 
повратком дела радника из иностранства. Актуелни кредитни рејтинг Србије, према оцени 
агенције „Standard & Poor’s”, један je ступањ испод инвестиционог нивоа. Постоје реалне 
могућности да Србија у наредној години буде прва земља региона која ће ући у инвестициони 
ниво, што значи прилив дугорочних инвестиција оријентисаних на производњу више додатне 
вредности – обзнањује Станић, и подвлачи да би привредни развој пратио и пораст стандарда 
који значи атрактивније услове за живот и рад. 
– Временом ће Србија хватати корак с многим чланицама ЕУ, односно смањиваће се разлика у 
самој цени рада. Тако ће и држављани Србије имати избор: повратак на привремени посао у ЕУ 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic


8 

 

или запослење у домаћим компанијама, што носи бројне предности и за привреду Србије и за 
појединца – уверен је Бојан Станић. 
Србија је и раније покушавала да врати своје људи из иностранства, али такве акције ниједном 
нису уродиле плодом, барем не у мери у којој се то очекивало. Љубодраг Савић, проф. 
Економског факултета у Београду, сматра да се у земљи ништа не доводи до краја, па људи зато 
и немају довољно поверења у Србију. 
– Наша дијаспора ни не рачуна озбиљно на Србију, у смислу повратка и развијања бизниса. 
Људи се овде углавном враћају због одржавања родбинских веза или када остаре, а сви они 
који су тамо негде добро ситуирани уопште и не размишљају о повратку. Људи који су због 
пандемије ковида 19 дошли у Србију заправо нису ни могли да бирају. Највећи број њих је 
радио на туристичку визу, најтеже и најниже плаћене послове. Да су овде имали бољу плату 
или посао, они не би ни ишли из земље, трбухом за крухом, тако да не верујем да ће сви они 
желети да овде остану после завршетка ковид кризе, него ће поново отићи у свет, само ако им 
се буде пружила прилика за то – уверен је проф. Савић. 
Шта ако, ипак, пожеле да остану у Србији? 
– Кад би и покушали да се опробају у неком бизнису, морали би да имају неку уштеђевину, а не 
само идеју која ће у наредних четири-пет година бити одржива. И држава би морала да им 
помогне да превазиђу тај период док им бизнис не профункционише. Зато се питам који је то 
мали бизнис који није ризичан и у нормалним околностима, а камоли у оваквим приликама. 
И, на крају крајева, нема Србија толики ћуп из ког треба да вади новац како коме затреба – 
напомиње проф. Савић, и додаје да се отежавајућа околност крије и у нашем склопу нације јер 
у Србији људи неће да раде било шта, иако постоји доста послова где има места за нове 
раднике. 
– Рецимо, има посла у пољопривреди, али разумем људе јер не могу да живе само од сезонских 
плата, од хонорарних и привремено-повремених послова – додаје он. 
Због пандемије, незапосленост ће се и даље повећати. Неке привредне делатности, као што је 
инострани туризам, смањиће број запослених и теже ће се прилагодити новонасталим 
условима. Поједина радна места нестаће услед промена у начину функционисања привреде и 
друштва. 
Како истиче проф. др Владимир Гречић, члан Српске академије економских наука и експерт за 
миграције, додатни фактор који детерминише услове на тржишту рада Србије јесу и наши 
мигранти повратници из иностранства, чији је број процењен на око 400.000. 
– Економска логика сугерише закључак да ће њихов притисак на тржиште рада довести до 
пада надница и плата које су и овако прилично ниске. Ипак, хоћу да верујем да је већина 
становништва намерена да повратници своје место под сунцем треба да траже у матичној 
држави, у сарадњи с државом користе све подстицајне мере, у иностранству стечена знања и 
вештине покушају да ставе у службу српског привредног просперитета, да они који поседују 
способност, вољу и могућност помогну да земља обнови економске везе с иностранством... – 
набраја проф. Гречић, додајући да Србија има шансе за успех, а колико ће их искористити 
зависи од сијасет чинилаца институционалне природе: јавних политика, економских односа с 
иностранством, поверења повратника у надлежне службе и обрнуто. Јер, како додаје, међу 
повратницима има и потенцијалних инвеститора, па су инвестициона клима, сигурност, 
поверење, правна држава, оштрија борба против корупције од посебне важности. 
Да су развојна снага наше земље управо наши грађани, без обзира на то да ли се они налазе у 
Србији или на привременом раду у иностранству, подсећа и Славица Ђукић Дејановић, 
министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику. 
– Знања, искуства и контакти који се развијају у другим земљама су изванредна развојна 
шанса, јер обогаћују наш хумани потенцијал. Држава ће наставити да подржава развој 
окружења за улагања и отварање нових радних места, како би помогла да људи остану у њој. 
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Управо радни и фертилни период се поклапају, тако да подстицајним мерама усмереним на 
управљање миграцијама истовремено радимо и на унапређењу демографске слике Србије, што 
је један од наших националних приоритета – подсећа Славица Ђукић Дејановић. 
 

 

 
 

Радничка права кршена и у ванредном стању 
Аутор:З. Делић 
 
НОВИ САД: Током ванредног стања Инспекција рада обавила је више од 1.500 надзора, а у том 

периоду најчешће жалбе радника односиле су се на отказе, рад на црно и поступање према 

трудницама и породиљама. 

Директор Инспектората за рад Стеван Ђуровић за Танјуг је прецизирао да је у току ванредног 
стања поднето 80 захтева за прекршајни поступак против 78 послодаваца због непоштвања 
законске регулативе. 
Поднета је и једна кривична пријава због непоштовање мера безбедности на раду. 
Од 78 њих, 66 прекршајних пријава поднето је због кршења Закона о раду, односно рада на 
црно, недостављање обрачуна зарада, прековременог рада који није исплаћен, а 14 због 
непоштовања мера безбедности на раду, навео је Ђуровић. 
Инспекција је током ванредног стања примила укупно 4.650 позива, путем контакт-телефона 
или писмено, а обављено је 1.572 надзора, од чега је 644 захтева било од запослених. 
Њих 126 се жалило да је добило отказ, а 26 трудница и породиља се жалило да према њима 
није поступано онако како је закон предвидео, односно нису им исплаћене накнаде, а 79 
примедби било је на рад на црно. 
У време ванредног стања ипак је већи број послодаваца поштовао мере, што је добро, приметио 
је Ђуровић. 
Говорећи у ситуацији у „Јури”, он је казао да је Инспекција више пута одлазила на терен и да 
нису уочене неправилности, осим у једном тренутку када се радило у три смене због већег броја 
радника и држања одговарајуће безбедности, али да су тада инспектори сугерисали да се о томе 
поведе рачуна. 
Рекао је да је последњих година било више инспекцијских надзора него раније и да је приметно 
да све више послодаваца ради у складу са законом. 
С друге стране, на легалном тржишту рада било је и отпуштања, али и запошљавања. Више од 
15.000 лица с евиденције Националне службе за заспошљавање 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-а са захтевом да остваре новчану накнаду јер су остали без посла, 
кажу у тој служби. 
Листа послодаваца 

На сајту ресорног министарства објављена је листа послодаваца код којих су током контрола 
затечени радници који су радили на црно. 
Подаци се односе на период од 3. јануара прошле године до 20. маја ове, тако да су ту и газде 
које су на црно запошљавале и током ванредног стања. 
Додају да није искључено да је без посла остао већи број људи, али да они располажу само 
подацима базираним на броју захтева који су поднети за остваривање накнаде. 
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Подаци о броју запослених показује да тржиште рада није стало и да је функционисало и за 
време ванредног стања. Највећи број грађана запослио се у прерађивачкој индустрији, а та 
ситуација је била шанса да посао нађу и курири, достављачи робе, хране, медицинске сестре – 
техничари, информатичари. 
Трговци су, нарочито мањи, с једне стране, „губили” раднике, а с друге, већи трговински ланци 
су услед појачаног посла имали и веће потребе за запошљавањем. 

 
 
Швајцарски послодавци платиће део кирије за рад од куће 
Извор:Танјуг 

 

БЕРН: Швајцарски послодавци дужни су да својим запосленима за рад од куће плате један део 

кирије, закључио је суд у Цириху. 

Тужбу против фирме поднео је један запослени који је тражио обештећење за рад од куће. 
Фирма је указала да не постоји одговарајући договор о обештећењу и да није била у обавези да 
плати део кирије. 
Међутим, судија је донео закључке који су другачији од аргумената фирме, наводећи да то што 
запослени нису имали додатне трошкове, попут изнајмљивања додатних просторија, није 
разлог да им се одбије захтев за обештећење. 
Према пресуди је фирма дужна да плати обештећење и то и ретроактивно 150 франака 
месечно. 
Експерти сматрају да би ова пресуда могла имати далекосежне последице, посебно за рад од 
куће за време корона вирус кризе. 
Они истичу да запослени имају право на обештећење ако су принуђени, не својом вољом, да 
раде од куће, а да онај ко то чини на основу сопствене воље не би на то имао право. 
Уз то, експерти за радно право указују да послодавац, који сноси одговорност и за здравље 
запослених, има обавезу да убудуће плати и одговарајућу столицу за рад од куће. 
 

 

 

 
Мали: Четири милиона грађана се пријавило за помоћ од 100 евра 
Пише: Данас Онлине 

 
Укупно четири милиона грађана Србије пријавило се за једнократну новčану помоć од 100 евра 
у последњих десет дана, објавио је Министар финансија Синиша Мали на свом Инстаграм 
профилу. 
Исплата ćе, истиче, поčети сутра, у понедељак 25. маја, тако šто ćе се дневно исплаćивати новац 
за око пола милиона грађана Србије. 
„Претходно су исплаćена средства за око 1,7 милиона прималаца пензија и за око 160.000 
хиљада корисника новčане социјалне помоćи“, наводи Мали. 
Пријава траје до 5. јуна, а грађани могу да се приајве преко портала Управе за трезор – на wеб 
адреси идп.трезор.гов.рс или на број телефона 0800 101 100. 
 

 

https://idp.trezor.gov.rs/
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Радник Симпа: Радим за 104 динара на сат, ни минималац немам 
Аутор:Даниела Илић Красић 
 
Минимална цена рада по часу у Србији је 172,54 динара. Нас плаћају 103,97 
динара. Овим речима редакцији Нова.рс обратио се радник "Симпа" из Врања 
наводећи да компанија у којој ради крши законе на штету радника. У одговору 
компаније, који су потписали председници девет синдиката, наводи се да 
минимална зарада није гарантовано примање запосленог, већ да се мора 
зарадити.  
Тако, према критеријумима за остваривање права на исплату минималне зараде, како се 
истиче у одговору “Симпа”, зарада запослених може бити виша од минималне, али и сразмерно 
нижа у односу на минималну. 
“Запослен сам у фирми Симпо. Радим као физички радник у развозу намештаја”, наводи 
радник “Симпа”, који жели да остане анониман. 
Он истиче да се сат рада у његовој фирми рачуна по цени од 103,97 динара. 
“На то додају стимулације од 36 одсто или 40 одсто, а када то заслужимо и додатних 10 
процената. Тек са свим тим стимулацијама ми долазимо до бројке која месечно износи 
приближно званичном месечном минималцу”, наводи наш извор. 
За пример наводи јануарску зараду. 
“У јануару сам примио два дела од по 14.400 динара. Минимална нето зарада за јануар месец је 
31.747,36 динара”,  наводи извор Нова.рс. 
Нова.рс је коментар поводом навода радника о висини цене радног сата затражила и од 
компаније “Симпо”. 
“У погледу захтева који се тичу висине зараде, појашњавамо да је уговором о раду утврђено да 
запослени има право на минималну зараду у складу са одредбом чл. 111. Закона о раду, за 
стандардни учинак и пуно радно време, што даље значи да минимална зарада већ садржи 
одређени обим потребног рада, односно да минимална зарада није гарантовано примање 
запосленог, већ се мора зарадити”, наводи се у писменом одговору компаниј, које су потписали 
председници девет синдиката  предузећа која послују у оквиру “Симпа”. 
Како се указује, да би остварио право на минималну зараду, запослени најпре мора да има пун 
фонд часова рада. 
 “Запослени који у току месеца започне или оконча боловање, буде на плаћеном или 
неплаћеном одсуству, па има само део часова у току месеца на раду, за те часове ефективног 
рада остварује зараду према вредности посла који обавља и оствареним резултатима. Поред 
пуног радног времена, други елемент за остваривање права на минималну зараду је остварени 
радни учинак, као израз ефекта рада запосленог на радном месту у односу на постављене 
норме или планове, те квалитета и обима обављеног посла, резултата рада и односа запосленог 
према радним обавезама”, истиче се у одговору нашој редакцији. 
Дакле, како наводе – постојање самог радног односа, без доласка на посао и остваривање 
одговарајућих резултата рада није довољно да се оствари право на исплату минималне зараде. 
Како се рачуна коефицијент 

https://nova.rs/biznis/radnik-simpa-radimo-za-104-din-po-satu-ni-minimalac-nemam/?utm_campaign=ug.contentexchange.me&utm_medium=referral&utm_source=ug.contentexchange.me&utm_term=ug.contentexchange.me
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“Сходно напред наведеним. Цена рада по сату, коју запослени наводе у свом допису упућеном 
вама, је коефицијент који се добија на основу напред наведених критеријума, односно 
остварења норме и број сати по критеријумима за остваривање права на исплату минималне 
зараде, зарада запослених у привредном друштву Симпо ад Врање, може бити виша од 
минималне, али и сразмерно нижа у односу на минималну“, наводи се у одговору. 
Главни и одговорни уредник портала Инфоврањске.рс Саша Стојковић, који годинама прати 
рад “Симпа” на питање Нова.рс на шта се радници “Симпа” највише жале, потврђује да имају 
ниске зараде. Али, наводи да са обрачуном плата није упознат. 
“Они имају нередовна примања, мала примања, а раде као да су запослени у Немачкој. Раде 
непрекидно. Када је био митинг Вучића поводом отварања моста у Владичином Хану, 
покупили су целу другу смену, потрпали их у аутобусе и одвели тамо да подрже председника. 
Међутим, пошто је председник Вучић рано завршио, око седам увече, они су вратили  људе да 
раде 42 минута, да попуне смену, нису их пустили кући. Ето, тако се односе према тим људима 
тамо. И ти људи се против тога неће бунити. А опет – без тог посла не би имали од чега да 
живе”, наводи Стојковић. 
У складу са тим, како истичу, радници у производњи, који имају пуно радно време и потпуно 
извршење норматива, примају око 45.000 динара. 
“Иначе је просечна зарада у првом кварталу ове, у односу на прошлу годину, повећана за 11,1 
одсто. Уколико се привредна ситуација, након окончања епидемије коронавируса, нормализује 
у краћем временском периоду, извршни и надзорни одбор Симпа су прихватили наш захтев да 
се зараде до краја године повећају још пет до десет процената”, наводе председници синдиката 
“Симпа”. 
Они наводе да сматрају да “Симпо ад Врање” у свему поступа у складу са законом и да зараду 
запосленима обрачунава и исплаћује у складу са напред наведеним законским критеријумима. 
“Неприхватљиво је, а и интенција је закона, да се не може изједначити зарада запосленом који 
је остварио пун учинак и имао пуно радно време са запосленима који ове критеријуме не 
испуњавају”, наводи се у одговору. 
 

 
 


