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ПОВРАТАК ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНА МЕСТА 

Заштитну опрему треба да обезбеди послодавац 

У припреми је посебна уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад како би се 
спречило ширење вируса 
 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Икада буде укинуто ванредно стање, у Србији ће на снази остати ванредне мере у оквиру 
проглашења епидемије од посебног значаја, које ће морати да се спроводе превентивно да би се 
спречило даље ширење вируса корона. То, фактички, значи да ће послодавци, када радници у 
већем броју почну да се враћају на посао, морати као и досад да им обезбеде сву неопходну 
заштитну опрему док се налазе на свом радном месту. На то их, без обзира на то да ли је на 
снази ванредно стање или не, обавезује Закон о безбедности и здрављу на раду, а како 
„Политика” сазнаје, у припреми је и владина посебна уредба о превентивним мерама за 
безбедан и здрав рад за спречавање ширења заразне болести ковид 19, која ће такође бити 
обавезујућа за послодавце, али и за раднике. 

– Дужност послодавца јесте да набави и обезбеди заштитну опрему за сваког запосленог. О 
томе радник не треба уопште да води рачуна. Под таквом опремом се подразумевају маске, 
рукавице, визири, средства за дезинфекцију... То, између осталог, пише и у предлогу уредбе 
коју нам је јуче доставило Министарство за рад, а на коју ових дана треба да дамо мишљење и 
предлоге за евентуалну дораду, да би се што пре усвојила – открива Душко Вуковић, 
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, очекујући да ће уредба ускоро бити на 
снази. 

До тада, послодавци ће морати да се придржавају превентивних заштитних мера и обезбеде 
неопходну опрему за рад својих запослених у складу са Законом о безбедности и здрављу на 
раду. Уколико радник примети да му послодавац није обезбедио средства за личну заштиту 
здравља има могућност да одбије да ради, без последица по свој радни статус. То је, како додаје 
Вуковић, његово законско право, али исто тако, ако радник не поштује мере које су прописане 
законом, послодавац може да га казни, исто као и инспекција рада. 

У најављеној уредби о превентивним мерама за безбедан и здрав рад биће ближе појашњене 
обавезе послодаваца, али и запослених. Послодавац ће тако бити дужан да донесе план 
спровођења превентивних мера, да упозна запослене са њиховим обавезама и правима, да 
обезбеди довољно заштитне опреме и дезинфекцију обуће пре сваког уласка у просторије 
послодавца... Како истиче др Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити, уредба ће бити усвојена да би се спречило даље ширење заразе ковид 19. 

– Овим обавезујућим документом биће ограничено и коришћење клима-уређаја у просторијама 
послодаваца. Укључивање расхладних уређаја се не препоручује, осим ако је запослени сам у 
просторији. Послодавац ће такође бити дужан да обезбеди четири квадратна метра радног 
простора по запосленом, односно најмање два метра физичке дистанце између радника, уз 

http://www.politika.rs/
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евентуално постављање заштитних баријера. У зависности од делатности коју послодавац 
обавља, уредбом ће бити предвиђена и могућност рада у сменама – набраја др Савић. 

Ипак, радници се често питају да ли ће послодавци бити у обавези да им обезбеде и заштитну 
опрему ван радног места. Наиме, да би уопште дошли до посла, морају да носе рукавице и 
маске у јавном превозу. 

– У том случају послодавац није дужан да им обезбеди опрему. Подразумева се да запослени 
ипак штите себе и сами брину и о сопственом здрављу, а онда и о здрављу других – додаје др 
Савић. 

Казне за кршење мера безбедности на раду 

Законом о безбедности и здрављу на раду, за послодавца са својством правног лица који 
запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере 
безбедности и здравља на раду, прописана је новчана казна од 800.000 до 1.000.000 динара. За 
одговорно лице у правном лицу прописана новчана казна износи од 40.000 до 50.000 динара. 
За исти прекршај, за послодавца који је предузетник прописана је новчана казна у износу од 
400.000 до 500.000 динара. 

 

 

Ministar Mali: U protekle 2 nedelje na posao se vratilo 52.900 radnika, trajno 
povećanje plata i zaposlenje medicinara 

Tanjug  

U poslednje dve nedelje 52.900 radnika vratilo se na posao u 512 kompanija u našoj zemlji 

U poslednje dve nedelje 52.900 radnika vratilo se na posao u 512 kompanija u našoj zemlji, izjavio je 
danas ministar finansija Siniša Mali i naveo da su to poslednji podaci Privredne komore Srbije. 
 
Na konferenciji za medije u Vladi Srbije, Mali je naveo i da se na gradilištu Beograda na vodi vradilo 
2.100 radnika, što je, kaže, isti nivo kao i pre virusa korona. 
 
"Otvaranjem fabrika i vraćanjem ljudi na posao ušli smo u pucanj nastavka razvoja privrede. Ne 
želimo da zaostajemo, želimo da iskoristimo svaki dan i zato mislimo i sigurni smo da će nam rast 
naše ekonomije biti bolji od svih predvdijanja koji je dao i MMF i Evropska komisija", rekao je Mali. 
 
Ministar je kazao i da je stopa rasta našeg BDP-a u prvom kvartalu ove godine iznosila pet odsto, dok 
je u evrozoni iznosila -3,3 odsto. 
 
Odbacio je i tvrdnje pojednih ekonomista koji kažu da je metodologija obračuna BDP-a ista u Srbiji, 
Nemačkoj i evrozoni. 
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"U pojedinim medijima pojavile su se priče da metodologija po kojoj se obračunava BDP u Srbiji i u 
EU i u Nemačkoj nije ista. To nije istina. Aposolutno je ista metodologija, to je metodologija 
Eurostata", objasnio je Mali. 
 
BEZ POSLA OSTALO 7.317 LjUDI 
 
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) od 
početka vanrednog stanja javilo 7.317 ljudi koji su ostali bez posla i ocenio da to nije veliki broj u 
poređenju sa brojkama od nekoliko miliona ljudi u SAD, ali i u razvijenim evropskim zemljama. 
 
Na konferenciji za medije u Vladi Srbije, Mali je kazao da je država uspela da spreči povećanje broja 
nezaposlenih u vreme virusa korona zahvaljujući paketom pomoći od 5,1 milijardu evra, što je mnoge, 
kaže, zadržalo na poslu. 
 
Mali je podsetio da je reč o četiri mere - uplati minimalca za tri meseca mikro, malim i srednjim 
preduzećima, odlaganje poreza i doprinosa, prijava za jeftine kredite kod Fonda za razvoj i isplata 
direktne pomoći od 100 evra punoletnim građanima. 
 
Kazao je da je od Fonda za razvoj do sada jeftine kredite dobilo 176 kompanija, dok je oko 3.000 
podnelo zahtev, a pozvao je i druge kompanije da uzmu jeftine kredite, jer je to, naveo je, novac za 
njihovu likvidnost i obratna sredstva. 
 
Govoreći o garantnoj šemi od dve milijarde evra, Mali je rekao da se bankama do sada javilo 80 odsto 
njihovih klijenata, odnosno, mikro, malih i srednjih preduzeća za tu vrstu pomoći. 
 
Podsetio je da je penzinerima i martovska penzija isplaćena na vreme, uz jednokratnu pomoć od 
4.000 dinara, kao i da će aprilska penzija biti isplaćena na vreme 9. i 10. maja. 
 
Ministar je dodao da će 15. maja biti isplaćeno 100 evra penzionerima i korisnicima socijalne pomoći, 
dok će za ostale građane koji žele ovu pomoć prijava krenuti od 15. maja i trajaće do 5. juna. 
 
"Svako će imati priliku da se prijavi za tih 100 evra, ili onlajn preko portal Uprave za trezor ili preko 
kol centra. Očekujemo veliki uspeh i kada je ova mera u pitanju", rekao je Mali. 
 
CILj DA ER SRBIJA ŠTO PRE LETI, NE ZAVISI SAMO OD NAS 
 
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će se aviosaobraćaj iz Srbije uspostaviti u skladu sa 
time kako on bude organizovan i u drugim zemljama i da je cilj da „Er Srbija“ krene da radi što pre i u 
što većem i boljem kapacitetu, ali da to ne zavisi samo od nas. 
 
Odgovarajući na pitanja novinara da li je realno sa se u periodu od 25. maja do 1. juna obnovi 
vazdušni saobraćaj, on je kazao da sada to ne može da se kaže, ali da je od 18. maja najavljeno 
otvaranje beogradskog aerodroma i da je Er Srbija spremna da leti na one destinacije na koje može da 
sleti, odnosno gradove koji budu otvorili svoje aerodrome za putnike. 
 
„To će zavisti i od drugih zemalja, odnosno toga kakav je njihov plan postepenog otvaranja granica i 
aviosaobaćaja“, rekao je on. 
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Mali je kazao da veruje će većina gradova organizovati mere i procedure po ugledu na to kako je to 
učinjeno u Beču. 
 
Ministar je dodao da je napravljena i takozvana konzervativna projekcija poslovanja Er Srbije koja 
predviđa i manju iskorišćnost sedišta u odnosu na period pre krize. 
 
„Videćemo.., krenućemo jedan po jedan grad, jedan po jedan let u skladu sa time kako se ostali 
aerodromi budu otvarali. Cilj nam je da Er Srbija krene da radi što pre i u što većem i boljem 
kapacitetu ali to ne zavisi samo od nas“, rekao je Mali na konferenciji. 
 
TRAJNO I ZAPOSLENjE I POVEĆANjE PLATE ZDRAVSTVENIM RAD 
 
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je zapošljavanje zdravstvenih radnika, koje je usledilo zbog 
epidemije virusa korona tokom vanrednog stanja, trajno, kao i povećanje njihovih plata. 
 
Reč je i trajnom povećanju zarada i o trajnom zapošljavanju svih ljudi koji su dobili posao, podvukao 
je Mali. 
 
Mali je pojasnio da je razlog za to što su novozaposleni dobili ugovore na po tri ili šest meseci, u tome 
što je sve urađeno na osnovu Uredbe koju usvaja vlada, jer nije radio parlament, a sada treba da se 
promeni Zakon o budžetskom sistemu, koji definiše osnovice i koeficijetne. 
 
Na pitanje da li to znači da će zdravstveni radnici koji su zaposleni u vanrednom stanju nakon isteka 
sadašnjih ugovora, Mali je odgovorio potvrdno. 
 
U NAREDNIM NEDELjAMA NORMALIZACIJA PRIVREDE 
 
Ministar finansija Siniša Mali očekuje da će se u narednim nedeljama normalizovati situacija u 
privredom životu Srbije. 
 
Mali je na konferenciji za novinare rekao da se očekuje otvaranje tržnih centara i onih preduzeća koja 
još nisu otvorena. 
 
"Kada počne da funkcioniše prevoz, očekujem da će cela Srbija raditi i da ćemo zarađivati", rekao je 
Mali i dodao da je država pokazala da je spremna da pruži podršku. 
 
"Idemo napred da radimo i gradimo Srbiju, nema predaje", poručio je Mali. 
 
Na pitanje novinara da li ima informacije o tome da su kooperanti Benetona i Jure otpustili u Nišu 
nekoliko stotina radnika, Mali je kazao da nema ta saznanja i podatke i da će se raspitati da li je to 
tačno. 
 
"Raspitaću se šta se dešava, juče sam bio u toku sa situacijom u Juri, ali to se odnosilo na sumnje na 
korona virus u jednoj smeni i ti radnici sada imaju preglede, a oni koji su negativni na virus od 
ponedeljka će se vratiti na posao", rekao je Mali. 
 
 
DANAS ILI SUTRA REŠENjA ZA SLOBODNE UMETNIKE 
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Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će danas, a najkasnije sutra država izaći sa rešenjem za 
slobodne umetnike. 
 
„Razgovarao sam i sa premijerkom o tome, nije bilo jednostavno, jer je njihov pravni status relativno 
nedefinisan, ali danas, a najkasnije sutra izaćićemo sa rešenjem za njih“, rekao je Mali. 
 
On je na konferenciji za novinare rekao da će svima koji su ugroženi vlada i država pomoći. 

 

 

Mali: Minimalac za 1.055.000 ZAPOSLENIH sutra na računima 232.000 
PREDUZEĆA 

 M.A. 
Najvažnija, prva vest je da će Vlada Republike Srbije sutra na račun svih preduzeća koja su izrazila 
želju da im se pomogne, uplatiti prvu minimalnu zaradu za njihove zaposlene. Sutra će na račune 
232.000 preduzeća biti uplaćeno oko 32 milijarde dinara za 1.055.000 zaposlenih, rekao je ministar 
finansija Siniša Mali na današnjoj konferenciji za novinare. 

On je dodao da su preduzeća tražila i odlaganje poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 29,5 
milijardi dinara i tražila su da se odloži plaćanje poreza na dobit u iznosu od 3,3 milijarde dinara, i to  
je sve država Srbija prihvatila, što pokazuje stabilnost naših finansija. 

"Ovaj dan je veoma važan jer pokazuje koliko je država jaka i da smo spremni da ispunimo zahteve 
privrede", rekao je Mali. 

"Imamo novca, najveći teret reformi preuzima država na sebe, hvala preduzećima koja su verovala u 
ovaj program. Taj novac u istom iznosu će dobiti za mesec dana i posle još jednom za mesec dana", 
dodao je Mali. 

Naveo je da imamo i deo koji se odnosi na jeftine kredite Fonda za razvoj i istakao da što pre se uzme 
kredit, to je novac brže na rapsolaganju. 

"Čak 80 odsto klijenata banaka, mikro, malih i srednjih preduzeća se prijavilo bankama da dobiju ovu 
vrstu pomoći". 

Medicinski radnici dobili uvećane plate, penzije stižu 9. i 10. maja 

Ministar finansija istakao je da se tokom korona krize 7.317 ljudi prijavilo Nacionalnoj službi za 
zapošljavanje, što znači da je toliko radnika ostalo bez posla. On je naveo da to nije malo, ali da je 
značajno manje od svih drugih zemalja koje su pogođene pandemijom. 

Siniša Mali je dodao da su ove nedelje isplaćene i uvećane zarade medicinskim radnicima za 10 
procenata i napomenuo da je reč o trajnom povećanju, a ne privremenom, kako je moglo da se čuje iz 
nekih izvora. 

https://sport.blic.rs/autori/ma


8 

 

Kako je istakao, lepih vesti ima i za najstarije sugrađane jer su već uplaćene penzije za april, za vojne i 
poljoprivredne penzionere, a ostali će dobiti svoje penzije 9. i 10 .maja. Takođe, u martu je 
penzionerima isplaćena jednokratna pomoć od 4.000 dinara. 

"Spremni i za gori scenario" 

Ministar je naglasio da po pitanju naše ekonomske politike može da kaže da je kroz rebalans budžeta 
u potpunosti sproveden program ekonomskih mera i da imamo sav novac da se on sprovede do kraja. 
Takođe, vodi se računa o visini javnog duga i stabilnosti javnih finansija, a isplaćujemo i sve svoje 
obaveze i penzije i minimalce na vreme. 

"Pratimo situaciju u svetu, Srbija je trenutno potpuno stabilna i sigurana i nemamo problem sa 
obavezama i tako će biti do kraja godine. Uvek smo spremni za gori scenario, što stalno govori i 
predsednik Vučić. Naše projekcije su uvek mnogo konzervativinje i gore nego što stvarno očekujemo", 
rekao je Siniša Mali i napomenuo da to da li će doći do goreg scenaria ne zavisi od nas, ali da smo u 
svakom slučaju spremni. 

 

Isplatu tromesečnog minimalca iz državne kase za radnike zatražilo oko 60 odsto firmi i preduzetnika 

Oko 300.000 radnika bez plate iz budžeta 
 
Preko portala Poreske uprave do kraja prošle nedelje prijavilo se 237.000 poslodavaca čijih će preko 
1,1 milion zaposlenih dobiti tri minimalne zarade, što je ukupno oko 750 evra za tri meseca po 
zaposlenom, izjavio je pre dva dana Siniša Mali. 
 
Piše: M. N. Stevanović 

Međutim, od Ministarstva finansija, uz opasku da je ministar „rekao sve najvažnije“, juče nismo dobili 
podatak koliko je firmi među prijavljenima a koliko preduzetnika, niti broj obuhvaćenih radnika u 
svakoj od te dve kategorije. 

Prema podacima koje smo dobili od APR-a, prvog radnog dana po uvođenju vanrednog stanja, 16. 
marta u Srbiji je bilo registrovano 120.746 aktivnih privrednih subjekata i 271.182 aktivna 
preduzetnika ili ukupno 391.928 poslodavaca, što znači da se gotovo 155.000 ili 40 odsto poslodavaca 
nije prijavilo za povlačenje ovog novca. 

Među njima su i oni koji na ta sredstva nisu imali pravo, poput državnih firmi, finansijskih institucija, 
osiguravajućih kuća, ali njihov broj ne prelazi trećinu među firmama koje su ostale ispod crte. I broj 
radnika koji će ostati bez ove podrške države je značajan. Procenjuje se da poslodavci koji angažuju 
između 250.000 i 300.000 radnika, nisu konkurisali za ova sredstva. 

Naime, to je razlika koja se dobija kada se od zvanično 2,18 miliona zaposlenih oduzme broj radnika 
koji su obuhvaćeni prijavom poslodavaca, ali i 600.000 ljudi iz javnog sektora i nešto iznad 250.000 
njih koji rade u državnim preduzećima ili organizacijama koje ne mogu da konkurišu za ovu meru. 
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– Firme i preduzetnici koji se nisu prijavili, verovatno ne ispunjavaju kriterijume koje propisuje 
uredba, jer čujem da je tu bilo administrativnih prepreka. Uslov jeste da radnik za koga se traži 
minimalac mora da bude prijavljen, ali je pitanje šta naši ljudi podrazumevaju pod tim. Nije retkost 
da se oni vode kao zaposleni na privremenim i povremenim poslovima, a taj status ne omogućava 
prijavljivanje za državnu pomoć – kaže za Danas Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta, i 
dodaje da, koliko poznaje naše ljude, nema šanse da se ne prijave kad se neki novac deli džabe. 

Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku kaže da će dobijeni novac za zarade obuhvatiti najveći 
broj zaposlenih u privatnom sektoru i da će pomoći firmama i preduzetnicima kao malo rasterećenje 
fonda za zarade, ali ističe da se prilike u poslovanju dugo neće popraviti i da su potrebne dugoročnije 
mere. 

– Trenutno, našim kompanijama najpotrebniji su najavljeni krediti za likvidnost, privrednici 
najozbiljnije računaju na taj novac bez koga većina još ne planira povratak u hale, ali ni uslovi pod 
kojima će se to dobijati još nisu propisani. Otežava im planiranje i to što je teško utvrditi stanje u 
pojedinim sektorima. Naša statistika je u poslednje vreme vrlo čudna, koristi neke metode koje su 
drugim zemljama potpuno nepoznate, nemoguća su poređen ja a ispada da kod svim pada zaposlenost 
samo kod nas raste. Plašim se takvih tvrdnji, mislim da su deo izborne kampanje a ne podaci na 
osnovu kojih privreda može nešto da planira – kaže Rajić. 

Klinički centar u Kragujevcu, nakon angažovanja Sindikata “Sloga” i lista Danas, zaposlio za stalno 
veći broj zdravstvenih radnika 

Kragujevac: Zaposleno 200 medicinara koji su volontirali u kovid centrima 
 
U Kliničkom centru u Kragujevcu kako ekskluzivno saznaje naš list, u radni odnos na neodređeno 
vreme zaposleno oko 200 medicinskih radnika (stotinu lekara i još toliko medicinskih sestara i 
tehničara), koji su, u vreme vanrednog stanja, uzrokovanog epidemijom COVID 19, volontrirali u 
corona centrima. 
 
Piše: Z.Radovanović 
     

Prijemu ove grupe zdravstvenih radnika u stalni radni odnos u kragujevačkom KC, prethodilo je, 
podsetimo, pisanje našeg lista o tome da su se Sindikatu zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“, u 
poslednjoj dekadi prošlog meseca obratili lekari, medicinske sestre i tehničari, koji su bili angažovani 
kao volonteri, sa tvrdnjom da direktor Kliničkog centra u Kragujevcu dr Predrag Sazdanović ne 
postupa po naredbi Ministarstva zdravlja kojom je zdravstvenim ustanovama u Srbiji naloženo da za 
stalno zaposle sve one zdravstvene radnike koji su u vreme epidemije COVID 19 volontrirali u corona 
centrima. 

Nakon što je utvrđeno da Klinički centar u Kragujevcu, na čelu sa dr Predragom Sazdanovićem, zaista 
ne postupa po naredbi Ministarstva zdravlja, Sindikat Sloga” je o tome, posredstvom Danasa, 
obavestio nadležne i najširu domaću javnost. 

 -Posle našeg saopštenja za javnost reagovalo je Ministarstvo zdravlja i naložilo direktoru KC 
Kragujevac da primi u radni odnos potrebne zdravstvene radnike koji su volontirali u korona 
centrima, kao i druge neophodne volontere za kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. 
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Do sada je primljeno oko 200 zdravstvenih radnika na neodređeno vreme. Kolege su prezadovoljne 
našim angažovanjem u zaštiti njihovih prava i svakodnevno dobijemo poruke zahvalnosti, rekao je 
danas našem listu predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite “Sloga” Predrag Đurić. 

Dodao je da se ta sindikalna asocijacija zahvaljuje listu Danas, “čije je pisanje o ovom problemu 
alarmiralo Ministarstvo zdravlja i javnost , što je svakako doprinelo da 200 zdravstvenih radnika 
dobije stalni posao”. Tih 200 medicinara će, prema rečima Đurića, da ostane u Kragujevcu i Srbiji, i 
neće , kako veruje, “trbuhom za kruhom” da ode u Nemačku ili neku drugu zapadnu državu. 
Z.Radovanović 

Ulice bez radničkih manifestacija 
 
Epidemija korona virusa i policijski čas u trajanju od 35 sati uslovili su da se obeležavanje 1. maja, 
Međunarodnog praznika rada, ove godine u Beogradu odvije na potpuno drugačiji način nego inače. 
Piše: Gojko Vlaović 
 

Uobičajeno je da se 1. maja, sa početkom u 12 sati, na poziv reprezentativnih sindikata radnici i 
levičarski aktivisti okupe na Trgu Nikole Pašića odakle posle govora sindikalnih predstavnika odlaze u 
protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama do zgrade Vlade Srbije. 

Ovog puta to nije bilo moguće u prvom redu zbog zabrane izlaska iz kuća u petak. 

Svake godine kao novinar Danasa dobrovoljno se javljam da izveštavam sa prvomajskog skupa, jer 
otišao bih na njega svakako, pa kad već idem profesionalno je da napravim i reportažu sa protesta. 

Ovoga puta to nisam mogao pa sam u 12 sati umesto na Trgu Nikole Pašića kao i većina građana bio u 
svom stanu. 

Međutim, to što ove godine nije bilo moguće organizovati ulične praznične manifestacije ne znači da 1. 
maj nije obeležen u Beogradu. 

Sve najveće sindikalne centrale su objavile svoje proglase u kojima su pozvale poslodavce da ne 
otpuštaju radnike i ne smanjuju im plate u nastupajućoj ekonomskoj krizi i u uslovima u kojima su 
dobili značajnu novčanu pomoć od države da održe svoje poslovanje. 

Socijaldemokratska unija je pozvala svoje pristalice da 1. maj obeleže kod svojih kuća tako što če se sa 
parolama podrške radničkoj klasi fotografisati i poslati ih na imejl adresu te partije kako bi te 
fotografije ona objavila na svom internet sajtu i društvenim mrežama. 

Nova komunistička partija Jugoslavije i Savez komunističke omladine Jugoslavije pozvali su svoje 
aktiviste i simpatizere da tačno u 12 sati sa zvučnika ili mobilnih telefona, u vreme kada inače počinju 
prvomajski skupovi u Beogradu, emituju radničku himnu „Internacionalu“ i istaknu crvenu zastavu ili 
drugo znamenje te boje na svojim terasama ili prozorima. 

Ono što je značajno reći za ovogodišnju proslavu 1. maja jesu dve stvari. Prva je ta da najveći teret 
borbe protiv korona virusa u Srbiji, koja se još uvek vodi, podnosi radni narod a ne pripadnici Kriznog 
štaba sastavljenog od predstavnika struke i vlasti na čiji rad se može izreći dosta primedbi. U prvom 
redu, najveći teret te važne borbe podnose medicinski radnici, trgovački radnici, radnici u dostavi, 

https://www.danas.rs/kolumnista/gojko-vlaovic/
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zaposleni u pošti, policiji, vojsci, administrativni radnici, zaposleni u uslužnoj delatnosti, novinari i 
tako dalje. 

Druga stvar koju treba naglasiti jeste ta da će krupni kapital da bi zaštitio svoje profitne stope 
pokušati da i tokom nastupajuće krize uradi ono što je radio tokom prošle iz 2008. kada je njen 
sveukupan teret prebacio na pleća radničke klase. 

Osnovni zadatak sindikata i radničkih organizacija u narednom periodu treba da bude 
onemogućavanje tog gramzivog i nepravednog plana bogatih. 

 

Мали: Без посла остало 7.317 људи 

Извор: Tanjug 
     

На конференцији за медије у Влади Србије, Мали је казао да је држава успела да спречи 
повећање броја незапослених у време вируса корона захваљујући пакетом помоћи од 5,1 
милијарду евра, што је многе, каже, задржало на послу. 

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се Националној служби за 
запошљавање (НСЗ) од почетка ванредног стања јавило 7.317 људи који су остали без посла и 
оценио да то није велики број у поређењу са бројкама од неколико милиона људи у САД, али и 
у развијеним европским земљама. 

На конференцији за медије у Влади Србије, Мали је казао да је држава успела да спречи 
повећање броја незапослених у време вируса корона захваљујући пакетом помоћи од 5,1 
милијарду евра, што је многе, каже, задржало на послу. 

Мали је подсетио да је реч о четири мере - уплати минималца за три месеца микро, малим и 
средњим предузећима, одлагање пореза и доприноса, пријава за јефтине кредите код Фонда за 
развој и исплата директне помоћи од 100 евра пунолетним грађанима. 

Казао је да је од Фонда за развој до сада јефтине кредите добило 176 компанија, док је око 3.000 
поднело захтев, а позвао је и друге компаније да узму јефтине кредите, јер је то, навео је, новац 
за њихову ликвидност и обратна средства. 

Говорећи о гарантној шеми од две милијарде евра, Мали је рекао да се банкама до сада јавило 
80 одсто њихових клијената, односно, микро, малих и средњих предузећа за ту врсту помоћи. 

Подсетио је да је пензинерима и мартовска пензија исплаћена на време, уз једнократну помоћ 
од 4.000 динара, као и да ће априлска пензија бити исплаћена на време 9. и 10. маја. 

Министар је додао да ће 15. маја бити исплаћено 100 евра пензионерима и корисницима 
социјалне помоћи, док ће за остале грађане који желе ову помоћ пријава кренути од 15. маја и 
трајаће до 5. јуна. 
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"Свако ће имати прилику да се пријави за тих 100 евра, или онлајн преко портал Управе за 
трезор или преко кол центра. Очекујемо велики успех и када је ова мера у питању", рекао је 
Мали. 

Мали: Имамо довољно новца, спремни смо и за гори сценарио 

Србија има довољно новца и стабилне финансије и спремна је и за много гори сценарио кризе у 
свету, поручио је данас министар финансија Синиса Мали. 

Он је тако одговорио на питање како види то што се политичка сцена узбрукала јер иду и 
избори и што ће додатно подићи тензије, као и да ли то може да наштети консолидовању 
економије после удара епидемије корона вируса. 

Мали је нагласио да по питању наше економске политике може да каже да је кроз ребаланс 
буџета у потпуности спроведен програм економских мера и да имамо сав новац да се он 
спроведе до краја. 

Такође, води се рачуна о висини јавног дуга и стабилности јавних финансија, а исплаћујемо и 
све своје обавезе и пензије и минималце на време и друго. 

"Пратимо ситуаицју у свету, Србија је тренутно попутно стабилна и сигурана и немамо проблем 
са обавезма и тако ће бити до краја године. Увек смо спремни за гори сценарио, што стално 
говори и председник Вучић. Наше пројекције су увек много конзерватнивије и горе него што 
стварно очекујемо". 

Мали је казао да то да ли ће доћи до горег сценариа не зависи од нас, али да смо у сваком 
случају спремни. 

Министар додаје да је држава обезбедила стабилне финансије, добар и снажан програм, да 
градилишта раде и да зато очекује много боље резултате од пројекција које сада имамо. 

Мали: Лични подаци ће бити заштићени 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће лични подаци грађана, које ће морати да 
оставе приликом пријаве за уплату од 100 евра, бити заштићени, као и да је регистар у којем ће 
се наћи ти подаци, привремен, и биће обрисан након поделе тог новца. 

"Апсолутно ће подаци бити заштитћени. Видећете како систем ради, и на портал трезора и 
преко кол центра. Немамо бојазана нити могућност злоупотреба", рекао је Мали на прес 
конференцији одговарајући на питања новинара. 

Министар је појаснио да је, по Уредби, реч о привременом регистру, који ће престати да постоји 
када се исплати 100 евра. 

"Сате сам провео и са запосленим у ИТ канцеларији и у Трезору, да се такав систем направи да 
безбедносно никакав проблем не можемо да имамо. Грађани могу да буду спокојни", рекао је 
Мали. 
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Он је позвао је грађане да се пријаве у што већем броју за 100 евра, што, додаје, није мали 
новац, додајући да је поносан што је у буџету пронађен простор за такву меру, која показује 
подршку државе, али и шири оптимизам. 

"Када покрећемо економију, веома је важан психолошки ефекат, важан је оптимизам који људи 
треба да виде после месец и по дана не тако добре ситуације. Тај оптимизам ми желимо да 
добијемо и кроз исплату ових 100 евра", рекао је Мали. 

Мали: Данас или сутра решења за слободне уметнике 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће данас, а најкасније сутра држава изаћи са 
решењем за слободне уметнике. 

„Разговарао сам и са премијерком о томе, није било једноставно, јер је њихов правни статус 
релативно недефинисан, али данас, а најкасније сутра изаћићемо са решењем за њих“, рекао је 
Мали. 

Он је на конференцији за новинаре рекао да ће свима који су угрожени влада и држава помоћи. 

 

 

Milićević: U Nišu 550 radnika ostalo bez posla, oko 10.000 se vratilo u 
fabrike 
 
 
AUTOR: 
Milan Stojanović 

Predsednik Regionalne Privredne komore u Nišu Aleksandar Milićević izjavio je da je u ovom gradu 
550 radnika ostalo bez posla, a da se je za poslednjih desetak dana u fabrike vratilo oko 10.000 
radnika. Ističe da je jedan broj malih, srednjih, pa i velikih preduzeća sve vreme vanrednog stanja 
funkcionisao. 

U Nišu se 60 odsto radnika koje do sada nije radilo zbog emidemije vratio na posao, kažu u 
Regionalnoj privrednoj komori u Nišu. 

Predsednik Regionalne Privredne komore Aleksandar Milićević kaže da je generalno cela jugoistočna 
Srbija bila pogođena krizoma, i dodaje da je i privreda to jako osetila. 

http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
http://rs.n1info.com/journalist743/Milan-Stojanovic
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"Od ponedeljka, 27. aprila, kada su ublažene mere, počelo je da radi oko 10.000 radnika. Oko 18.000 
radnika je zastavilo rad nakon početka epidemije. Ukupno, ima oko 50.000 radnika, i ono što je 
veoma bitno je da je jedan broj malih, srednjih, pa i velikih preduzeća sve vreme funkcionisao. 
Pogotovo u sektorima prehrambene industrije, elektronike i građevinarstva", navodi Milićević. 

Dodaje da su to jako dobri podaci i da će do kraja maja sve fabrike početi sa radom. 

"Mi smo zauzeli dobar start ublažavanjem ovih mera, uz korišćenje svih mogućih sredstava za zaštitu 
od infekcije. Moram da naglasim da nije toliko veliki broj radnika koji su bili zaraženi 
koronavirusom", kaže Milićević. 

On napominje da se 550 radnika javilo Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno da su to radnici 
koji su ostali bez posla. 

"Broj zaposlenih u ovom periodu se nije promenio, odnosno, bilo je prijema radnika. Tu su uvršteni  i 
zdravstveni radnici koji su počeli da rade, i sve u svemu situacije nije tako loša kao što se na prvi 
pogled činila. Govoreći o tim tekstilnim radnicima, radi se o vrlo kvalitetnim kadrovima, koje su jako 
dugo radile taj posao, i očekujem da će brzo nakon vraćanja u normalu, da ti radnici budu veoma 
brzoi ponovno angažovani", rekao je Milićević. 

On napominje da je dobra vest da su velike automobilske kompanije u zemljama zapadne Evrope 
počele da rade, jer one zavise od delova koji se proizvode u našem regionu. 

"Zavisno od tog automobilskog tržišta ćemo videti da li će se brže ili sporije relaksirati ova situacija. 
Ono gde očekujemo produženo dejstvo krize je deo hotelijerstva i ugostiteljstva. ceo ovaj region je 
uzleteo poslednjih godina, pogotovo zbog aerodroma, a i zbog izgradnje autoputeva", rekao je on. 

Radnik.rs: Inspekcija rada nije nadležna za broj radnika u Jurinim 
fabrikama 
 
 
AUTOR: 
radnik.rs 

Izvor: N1/ Milan Nikić 

Inspekcija rada nije pronašla nepravilnosti tokom nadzora u tri proizvodna pogona kompanije Jura u 
Nišu, Leskovcu i Rači, saopštilo je Ministarstvo za rad 24. aprila. Međutim, upitano koliko je radnika 
zatečeno u pogonima i da li je poštovano propisano rastojanje, iz Ministarstva su odgovorili da to nije 
njihova nadležnost i da je potrebno obratiti se sanitarnoj inspekciji. 

Dogovor o broju radnika u smeni u pogonu Jure u Rači Saša Marković, glavni poverenik sindikata 
Nezavisnost u pogonu Jure u Rači kaže da je inspekcija rada vršila nadzor u tom pogonu jer je došlo 
do povećanja broj radnika u smeni mimo dogovora koji je prethodno postignut. 

 

http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
http://rs.n1info.com/journalist625/radnikrs-
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 Naime, posle štrajka radnika u kompaniji Jura zbog uslova rada tokom pandemije koronavirusa, 
predstavnici zaposlenih i menadžmenta postigli su sporazum da fabrika nastavi sa radom sa 
smanjenim kapacitetom i radom u dve smene početkom aprila. 

Marković tvrdi da je dogovor za pogon u Rači bio da najviše 200 radnika radi u jednoj smeni. 
Međutim, kako tvrdi, 21. aprila menadžemnt je doneo odluku da se radi u punom kapacitetu. Zbog 
ove odluke, kako navodi, organizovan je sastanak Instituta za javno zdravlje Kragujevca, Privredne 
komore Srbije i Kriznog štaba opštine Rača sa menadžmentom firme. 
"Bio sam na tom sastanku. Konstatovalo se da dogovor nije ispoštovan. Krizni štab Opštine Rača je 
zasedao 23. i 24. aprila i doneli su odluku koju ja nisam dobio. Na osnovu toga je inspekcija rada 
vršila nadzor u svim pogonima i konstatovala da je Jura ispunila sve kriterijume", kaže on za 
portal Radnik.rs. 

Marković navodi da ne zna šta je inspekcija rada kontrolisala, ali da je dobio usmenu informaciju da 
inspekcija rada nije tu da kontroliše brojno stanje radnika u smeni, već uslove rada. 

"Mi nismo imali zamerku na korišćenje maski i druge zaštitne opreme. Da li je jedan radnik stavio ili 
skinuo masku, ne ulazimo u te detalje. Mi smo se žalili na broj radnika u smeni", rekao je on i dodao 
da u pogonu u Rači sada ima oko 300 radnika u jednoj smeni. 

Kada je reč o propisanom rastojanju između radnika, Marković navodi da se poslodavac trudi da to 
poštuje. 

"Oni (poslovođe) se trude na toj deonici na kojoj može da se napravi to rastojanje. Gde ne može, ne 
može", tvrdi on. 

Iz kompanije Jura nije stigao odgovor na pitanja u vezi sa inspekcijskim nadzorima u kompaniji i 
dogovorima koji su postignuti sa predstavnicima zaposlenih i nadležnih institucija. 
Ministarstvo rada je 24. aprila saopštilo da inspekcija u pogonima Jure nije pronašla nepravilnosti, 
portal Radnik.rs upitao je, između ostalog, Ministarstvo koliko je radnika zatečeno na radu u ovim 
proizvodnim pogonima tokom nadzora, a koliko radnika je dogovorom menadžmenta kompanije i 
sindikata dogovoreno da radi u jednoj smeni, koliko je propisano rastojanje između radnika tokom 
rada i da li je to propisano rastojanje poštovano, kao i da li je inspekcija proveravala usaglašenost 
zatečenog stanja sa dogovorom koji je u aprilu postignut između sindikata i menadžmenta. 

Iz Ministarstva je stigao odgovor da se novinari povodom ovih pitanja obrate sanitarnoj inspekciji. 
Dodatno je iz Ministarstva pojašnjeno da je inspekcija rada kontrolisala ono što je u njenoj 
nadležnosti po zakonu - primena mera bezbednosti i zdravlja na radu, rad na crno i poštovanje 
radničkih prava zagarantovanih zakonom. 

Ministarstvo za rad dodaje da su prilikom nadzora uočeni "manji propusti zbog kojih je inspekcija 
preduzela meru ukazivanja". 

"U toku naredne nedelje inspekcija će vršiti nadzore provere da li se naložene mere sprovode. Za 
propuste za koje postoji osnov biće preduzete mere prekršajnog postupka", piše u odgovoru. 

http://www.radnik.rs/2020/05/inspekcija-rada-u-juri-nema-propusta-a-broj-radnika-u-pogonu-nije-nasa-nadleznost/
http://rs.n1info.com/Vesti/a593674/Inspekcija-rada-tvrdi-da-nema-propusta-u-Juri-sindikat-demantuje.html
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Ostalo je nejasno na šta se tačno odnose "manji propusti" koji su uočeni tokom nadzora. 

"Napominjemo da inspekcija rada nije nadležna za kontrolisanje rastojanja i broja lica koja mogu 
raditi u jednoj smeni u odnosu na površinu objekta proizvodnog pogona, već je za to zadužena 
sanitarna inspekcija u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti", piše u odgovoru 
Ministarstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 


