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Радници се жале на неисплаћене зараде, необезбеђен превоз, рад на 
црно 

Инспектори рада поднели и 73 захтева за покретање прекршајног поступка због пропуста у 
примени мера у области безбедности и здравља на раду 
 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
Незаконит, неплаћен прековремени или ноћни рад, као један од најчешћих облика 
дискриминације радника, у току ванредног стања изгледа да није мучио запослене који су 
радили од куће. Како откривају у Инспекторату за рад, запослени им се нису обраћали због 
таквих неправилности, али су зато они који су морали да одлазе на посао подносили пријаве 
због недостатка заштитне опреме, то јест рукавица и маски, које је послодавац био у обавези да 
им обезбеди у складу са одредбама Уредбе о организовању рада послодаваца за време 
ванредног стања. Радно ангажовани жалили су се и на то да им је отказан уговор о раду, 
неисплаћена зарада и накнада зарада, а и зато што им послодавац није обезбедио превоз до 
места рада. Поједини приговори, додају у Министарству за рад, подношени су и због рада на 
црно и кршења права из радног односа запослених трудница и породиља. 

Према подацима министарства, од 16. марта до 30. априла инспектори рада обавили су укупно 
1.430 инспекцијских надзора, од којих је 831 надзор по службеној дужности, а 599 њих је 
урађено по захтевима запослених (42 одсто од укупног броја свих надзора). На адресу седишта 
Инспектората за рад стигло је и 187 мејлова који су се, пре свега, односили на захтеве 
запослених за обављање инспекцијских надзора због отказа уговора о раду, као и због тога што 
им послодавац није обезбедио да раде на удаљености не мањој од два метра, што им није 
организовао превоз од куће до посла и обрнуто или им је организовао превоз у коме је било 
превише путника који не носе заштитне маске, па им је било угрожено здравље, набрајају у 
министарству, додајући да су поједини запослени тражили савете и одговоре на питања у вези 
са радноправним статусом и остваривањем права из области рада у време ванредног стања. 

Ипак, намеће се питање да ли ће држава убудуће имати ресурсе да прати колико се поштују 
мере заштите на радним местима, у погледу остваривања дистанце између запослених, 
обезбеђивања заштитних маски и рукавица, дезинфекције просторија за рад... У министарству 
уверавају да ће и у наредном периоду, као и досад, добром организацијом и ефикасним 
надзорима, инспекција спроводити активности и мере за које је надлежна. 

– Сви расположиви капацитети биће усмерени и на контролу поштовања мера на радним 
местима. Тако је било и досад, када су инспектори поступали превентивно указујући 
послодавцима на обавезу да запосленима обезбеде заштитну опрему. Од увођења ванредног 
стања, инспектори су поднели 73 захтева за покретање прекршајног поступка управо због 
утврђених пропуста у примени мера у области безбедности и здравља на раду – истичу у 
министарству, подсећајући да су правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге 
у области трговине на мало, а које обухватају продају робе и услуге у трговинским центрима и 
локалима, али и хране и пића у угоститељским објектима и хране за ношење, ипак дужни да 
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примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника 
услуга. 

– У односу на запослене у обавези су и да обезбеде обавезну употребу заштитних средстава: 
маски и рукавица, и да донесу посебан план примене мера који је саставни део акта о процени 
ризика који се доноси сагласно Закону о безбедности и здрављу на раду – подсећају у 
министарству. 

У „Јури” заражено до сада 35 запослених, 21 на лечењу 

 
ЛЕСКОВАЦ - Од 4. марта до сада, у јужнокорејској фабрици „Јура” до сада је заражено 35 
радника, а тренутно се у ковид болници у Лесковцу лечи 21 особа, рачунајући и седморо 
новозаражених, изјавила је данас в.д. директора Завода за јавно здравље Лесковац Александра 
Николић. 

Како је испричала Николић, узети су брисеви за још 200 радника. 

„Завод за јавно здравље је 5. маја је проследио захтев за хитан састанак Републичком штабу за 
ванредно стање, команданту Кризног штаба града Лесковца и менаџменту Јуре због погоршане 
епидемиолошке ситуације, с обзиром да смо тога дана имали 12 оболелих за последњих 48 
сати”, казала је Николић, преноси Танјуг. 

Завод је на састанку предложио противепидемијске мере у складу са важећим прописима и 
препорукама, стављање због блиских контаката у самоизолацију у трајању од 14 дана, према 
сада важећим прописима, казала је Николић и додала да је предложено и тестирање 200 
запослених који нису остваривали блиске контакте и то због, како је навела, проширеног 
тестирања. 

„Сада се први контакти стављају у изолацију, а други тестирају. Настављају се испитивања 
блиских контаката и даље и стављање у самоизолацију, по прописима”, појаснила је Николић. 

 

 

JuGmedia: U Juri ukupno zaraženo od korone 35 radnika, najveći udar u 
maju 
 
Vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) Leskovac Aleksandra Nikolić iznela je 
danas konačne podatke za broj obolelih u korejskoj fabrici „Jura“, čija je epidemiološka situacija 
pogorašana poslednjih dana, piše JuGmedia. 
 
Piše: Beta 
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Po njenim rečima, ukupno je od 24. marta zaraženo 35 radnika, a trenutno se u kovid bolnici u 
Leskovcu leči 21 zaposleni, računajući i sedmoro novoobolelih. 

Nikolićeva, koja je i diplomirani epidemiolog, hronološki je, na konferenciji za novinare, iznela broj 
obolelih. 

Virus korona prvi put je u „Juri“ pomenut i napravio paniku  4. marta zbog bolesnog supruga jedne 
radnice. 

Već 6. aprila potvrđeno je šest slučajeva obolevanja, a 7. i  30. aprila potvrđen je po jedan slučaj. Dana 
2. maja zabeležena su 3 slučaja, zatim 3. maja još tri slučaja, a 4, 5. i 6. maja prijavljeno po sedam 
sučajeva, što je ukupno 35. 

Uzeti su brisevi za još 200 radnika, a oni koji su ranije poslati nisu stigli do današnje pres 
konferencije. 

U međuvremenu, kazala je Nikolićeva, Zavod za javno zdravlje je dva puta izricao mere zabrane rada 
„Juri“ na po 14 dana ili pridržavanja mera da 50 radnika radi na prostoru od 5.000 metara 
kvadratnih, uz mere dezinfekcije i druge propisane zaštitne mere. 

„Zavod za javno zdravlje (ZZJ) je 5. maja 2020. godine prosledio zahtev za hitan sastanak 
Republičkom štabu za vanredno stanje, komandantu Kriznog štaba grada Leskovca i menadžmentu 
Jure zbog pogoršane epidemiološke situacije, s obzirom da smo toga dana imali 12 obolelih za 
poslednjih 48 sati“. 

ZZJ je na sastanku predložio protivepidemijske mere, u skladu sa važećim propisima i preporukama, 
stavljanje zbog bliskih kontakata u samoizolaciju u trajanju od 14 dana, prema sada važećim 
propisima, i testiranje 200 zaposlenih koji nisu ostvarivali bliske kontakte zbog proširenog testiranja. 

Sada se prvi kontakti stavljaju u izolaciju, a drugi testiraju. 

Kada je 6. maja registrovano još 7 slučajeva obolevanja u Juri, istog dana stavljeno je 30 bliskih 
kontakata u samoizolaciju. 

„Nastavljaju se ispitivanja bliskih kontakata i dalje i stavljanje u samoizolaciju, po propisima“, 
naglasila je Nikolićeva uz napomenu da su i ranije preuzimane mere samoizolacije, piše JuGmedia. 

Majdanpek: Minimalac od države kao prva pomoć preduzetnicima 
 
Među onima koji danas, sutra očekuju isplatu prvog od tri minimalca kao pomoć države je i više 
preduzetnika u majdanpečkoj opštini. 
 
Piše: J.B.K. 

Pandemija je mnogima usporila i smanjila obim poslova, što je uticalo na prihode, a ima i onih koji su 
bili prinuđeni da „krckaju“ zalihe, ako su ih imali. Prislini odmor je nekima trajao dvadesetak dana, a 
nekima i duže od mesec dana u zavisnosti od delatnosti kojom se bave. 
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– Odlukom Opštinskog štaba za vanredne situacije bio sam prinuđen da zatvorim radnju na više od 
dve i po nedelje. To je izazvalo i trenutni i malo duži gubitak. Novac koji dobijamo kao pomoć veoma 
znači kako bi se ovaj gubitak ublažio i to će pomoći da ponovo počnemo sa radom, kao i dalje 
razvijamo posao predvidjenim planom. Planiram da koristim i mogućnost plaćana poreza za ova tri 
meseca na 24 rate, što će svakako dodatno rasteretiti poslovanje i pomoći nam da stanemo na noge i 
uspešno preguramo ovaj težak period. – kaže za Danas vlasnik majdanpečkog „Butika cveća“ Ivan 
Popović koji je u preduzetničke vode „uplovio“ početkom februara ove godine. 

Dozvoli za ponovni početak rada frizerskih salona podjednako su se obradovali i frizeri i mušterije. 
Doduše, treba se sada navići da u frizerskim salonima, naročito onim manje kvadrature, neće 
istovremeno biti puno mušterija za međusobno razmenjivanje lokalnih aktuelnosti, i da na ulasku u 
salon čekaju dezo-barijere, dezinfekcija i pranje ruku, da se ne može bez maski i rukavica i da 
zakazivanje postaje obavezan detalj. I frizeri treba da se naviknu na rad sa obaveznom zaštitnom 
opremom. 

– Sada radimo, ali u teškim uslovima, Nije lako šišati sa maskom i vizirom na licu sa fenom u ruci. 
Treba zadovoljiti sve mušterije, a njih je mnogo, zakazivanja su uveliko počela za par nedelja unapred. 
– priča frizer Nebojša Dragošan iz Majdanpeka ocenjujući da je situacija u kojoj su se frizeri našli zbog 
pandemije bila izuzetno teška. 

-Mi zarađujemo na dnevnom nivou i svaki nam je dinar bitan. U ovom periodu smo izgubili 
mogućnost da svojim radom zaradimo mnogo više novca. Ovo što dobijamo od države može da nam 
znači, ali potrebno je opremiti salon, obezbediti sredstva za rad, ali i zaštitnu opremu. Za sve to je 
potrban novac, kao i za plaćanje računa i u kući i u lokalu. Niko nas nije pitao imamo li odakle, samo 
su rekli dobićete, a period od više od mesec dana nije kratak. I to što ćemo dobiti odlazi na račune i 
troškove. Jedino što nam možda malo više znači jeste olakšica plaćanja poreza za ova tri meseca od 
sledeće godine. Iskoristiću sve ono što država daje, jer nisam bio u mogućnosti da samostalno 
zaradim. – naglašava Nebojša Dragošan. 

I njegova fah koleginica, frizerka Silvija Kovačević sličnog je mišljenja. 

– Ova situacija je jako teška s obzirom da od ovog posla prehranjujem porodicu. Zatvorila sam salon 
dve nedelje pre odluke Vlade, jer je to bila odluka opštine. Prijavila sam se za novac koji dodeljuje 
država kao pomoć, značiće mi svakako, jer sam morala da poručim i nove proizvode za radnju ali i za 
lične potrebe. – kaže Silvija Kovačević. 

Za pomoć države prijavili su se i u Đerdap Travelu jedinoj turističkoj agenciji u Donjem Milanovcu. 
Ova receptivna agencija radi cele godine, ali posao realno ima samo u sezoni, priča Ivan Morarević iz 
Đerdap Travela objašnjavajući da su pre pandemije i vanrednog stanja imali kako ga je nazvao „van 
sezonski“ period, koji se finansirao od prihoda iz sezone. 

-Umesto da startujemo sa radom od marta meseca, nama se taj vansezonski deo produžio, a više 
sredstava za finansiranje nema. Prijavili smo se za prvu pomoć za zadržavanje zaposlenih i ta pomoć   
je za nas više lokalizacija nego što je gašenje požara. Isplaćujemo plate i troškove a zadužujemo se za 
doprinose i porez. Tako da nam je to iz našeg ugla više kredit nego pomoć.  U situaciji kada nemate 
posla – to je kao da ste pozajmili novac, a sedite kući pitajući se kako ćete vratiti novac. Ukoliko brzo 
ne krenemo sa poslom bićemo u velikom problemu, jer nisu u pitanju samo doprinosi i porez, nego i 
svi ostali fiksni troškovi koji su i dalje tu: telefon, struja, komunalije, zakup, knjigovođa… To se mora  
platiti. Mere državne pomoći važe za april, maj i jun. Što znači u julu moramo imati para za doprinose, 
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porez, neto plate, fiksne troškove – kao da radimo punim kapacitetima. Očekujemo da će država 
uskoro izaci pred nas sa novim paketom mera jer u suprotnom mnogo će ljudi ostati bez posla. – 
zaključuje Morarević. 

Sindikat: Zaposlenima u Juri koji su se pobunili tokom pandemije dele se 
otkazi 
 
Udruženi sindikati Srbije “Sloga” tvrde da menadžment Jure prema radnicima zaposlenim u niškom 
pogonu, dele upozorenja pred otkaz svim radnicima koji su se početkom aprila tokom pandemije 
pobunili, razgovarali sa predstavnicima lokalne vlasti, lokalnog kriznog štaba ili predstavnicima 
sindikata. 
 
Piše: Danas Online 

“Menadžment to opet radi bahato, uz bezobrazno obrazloženje da su 
radnici tokom trajanja pandemije “odbili da nose zaštitnu masku koja je propisana od strane 
poslodavcakao kao obavezno zaštitno sredstvo, čime su ugrozili sebe i ostale radnike izložili 
potencijalnoj opasnosti od širenja virusa”. 

Istina je da menadžent Jure otpusta sve one koji su se na bilo koji način suprotstavili i učestvovali u 
protestu protiv nebezbednog rada tokom pandemije, a do sada u poslednjih nekoliko dana za oko 100 
radnika nije prudužen ugovor o radu, iako je on važio do 1 juna,”navodi se u saopštenju. 

Pitamo vrh države i one koji je predstavljaju, šta još treba da se desi da bi neko uopšte reagovao i 
zaštitio te najsiromašnije radnike, koji su za sve vreme vanrednog stanja ucenjivani i zastrašivani do 
te mere, da im je nuđen čak i novčani “bonus” od nekoliko stotina dinara ukoliko budu dolazili na 
posao, što je bilo ponižavajuće, nehumano i suprotno preporukama o suzbijanju epidemije, zaključuje 
se u saopštenju. 
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Bradaš: U Srbiji 69.000 ljudi na privremenim i povremenim poslovima 
isključeno iz državnog paketa 
 
U Srbiji je u prva tri meseca 2020. godine registrovano oko 69.000 ljudi koji su radili na privremenim 
i povremenim poslovima (PP) i oni su isključeni iz paketa državne pomoći od tri minimalne zarade 
zbog ublažavanja posledica pandemije virusa COVID-19, rekla je danas istraživač fondacije Centar za 
demokratiju Sarita Bradaš.  
 
Piše: Beta 
     

Ona je agenciji Beta rekla da je u javnom sektoru u prvom tromesečju ove godine na PP poslovima 
bilo angažovano 23.155 radnika, a u privatnom 45.943 radnika. 

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da za te radnike nije predviđena pomoć od tri minimalca 
i „da je interesantno da nema veliki broj ljudi koji rade na PP poslovima kao i da su angažovani 
uglavnom u javnoj upravi“. 

Potpredsednik Građevinske komore Goran Rodić rekao je da građevinske firme masovno zapošljavaju 
radnike na ugovore o PP poslovima i da će ih sada otpustiti jer ne mogu da im obezbede zarade. 

Bradaš je rekla da su ti radnici po ugovorima o PP poslovima najviše angažovani u građevinarstvu i 
prerađivačkoj industriji i da su ‘nevidljivi’ u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ). 

„Oni nemaju pravo na finansijsku nadoknadu zbog nezaposlenosti od NSZ jer po Zakonu o radu mogu 
da budu angažovani na ugovore o PP poslovima samo četiri meseca u toku kalendarske godine, a za 
nadoknadu bi morali imati minimalno osiguranje od godinu dana“, rekla je Bradaš. 

Istakla je da bi bilo logično da su i oni dobili pomoć države od tri minimalne zarade jer su takvu vrstu 
subvencija dobile i neke firme koje nisu pretrpele značajnu štetu zbog pandemije. 

Ekonomski savetnik u sindikatu UGS „Nezavisnost“ Zoran Ristić rekao je da je taj model angažovanja 
radnika uveden da bi nezaposleni premostili period do trajnog zaposlenja i da bi se poslodavcima 
omogućilo da završe neke privremene poslove. 

„U praksi se to često zloupotrebljava i radnici su na te ugovore uposleni i po više godina iako bi 
godišnje smeli samo četiri meseca. Poslodavac plaća poreze i doprinose na njihove zarade koje su 
značajno manje nego da su zaposleni na određeno ili neodređeno vreme“, rekao je Ristić. 

Dodao je da se tim radnicima plaćaju porezi i doprinosi samo na dane u kojima su uposleni što znači 
da se vikend dani izuzimaju iz obračuna, pa su i dažbine i zarade značajno manje, a radnici nemaju 
pravo na odmor, bolovanje i druga prava iz radnog odnosa. 

On je rekao da će se UGS „Nezavisnost“ boriti da se taj vid angažovanja radne snage isključi iz Zakona 
o radu. 
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Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihailović rekao je da iako takav vid 
radnog angažovanja ne spada u kategoriju radnog odnosa, te radnike je trebalo obuhvatiti državnim 
paketom pomoći. 

„Nisam siguran da je legitimno to što su ti ljudi isključeni iz državne pomoći iako među njima ima i 
penzionera, pa bi tu vrstu angažovanja trebalo brisati iz Zakona o radu“, rekao je Mihailović. 

U raspodeli državne pomoći najlošije prošli građevinari 

Država tera preduzimače u sivu zonu 
 
U raspodeli državne pomoći najlošije je prošlo građevinarstvo, jer će za tu granu najpopularniju meru 
tromesečni minimalac o trošku budžeta sa odloženim plaćanjem doprinosa moći da koristi mali broj 
firmi. 
 
Piše: M. N. S. 

Tako će uprkos činjenici da većina poslova nije bila zaustavljena, ali se radilo otežano, sporije i sa 
manjim brojem radnika, većina firmi posle skidanja vanrednog stanja biti suočena sa pitanjem gde da 
nađu radnike. 

U toj grani, prema zvaničnim podacima zaposleno je oko 144.000 radnika, ali najbolnije pitanje za 
poslodavce je kako zadržati ljude na domaćim gradilištima. 

Oni masovno odlaze van zemlje jer domaće firme ne mogu da ih plate onoliko koliko bi zaradili vani, 
pa će se ta grana tek suočiti sa nedostatkom zanatlija, rukovalaca mašinama, kranista, molera, 
keramičara, stolara… 

Preduzeća i sama rade sa minimalnim marginama jer je država sve veće poslove ustupila stranim 
kompanjama koje ubiru profit dok srpske podizvođače plaćaju minimalno. 

Sledeći je problem kako podmladiti radnu snagu. 

Prema rečima Gorana Rodića, potpredsednika Građevinske komore Srbije, prosek starosti zaposlenih 
je blizu 60 godina, a za mnoge zanatske radove povlače se ljudi iz penzije i angažuju po ugovorima o 
privremenim i povremenim poslovima. Za tu kategoriju zaposlenih, prema uredbi Vlade, poslodavci 
nemaju pravo da se prijave za minimalac a njihovo prevođenje u radni odnos za mnoge jednostavno 
nije isplativo. 

– To su sezonska zanimanja, ljudi se, obično kod završnih radova, angažuju na dva do tri meseca. 
Niko neće da plati radnika koji sedi kod kuće. Samo možda desetak većih kompanija i firme koje rade 
na održavanju puteva, dakle oni koji imaju kontinuitet u ugovorima mogu da drže zanatski deo 
operative, a reč je o preduzećima koja ukupno zapošljavaju između 8.000 i 9.000 ljudi za koje će 
dobiti minimalac, mada ne i za sve zaposlene jer i oni imaju sezonske radnike. Kod svih ostalih firmi, i 
do 80 odsto zaposlenih je po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, a ukupno u grani 
takav status ima više od polovine ljudi. Većina tih ugovora u ovom trenutku je važeća, ali je država tu 
kategoriju, nekom ishitrenom odlukom Ministarstva finansija, jednostavno izbrisala iz paketa pomoći. 
Neki poslodavci, kada su najavljene mere pomoći, preveli su te ugovore u radni odnos, otuda statistika 
ima u martu 11.000 novoprijavljenih radnika – kaže Rodić za Danas. 
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On dodaje da nema logičnog objašnjenja zbog čega su isključeni radnici sa takvim ugovorima, 
uključujući i one koji su u ovom periodu još na spisku u firmama i za koje se plaćaju doprinosi. Navodi 
da će zbog toga nastati vakuum u njihovom angažovanju, pa će deo da ode vani a drugi će se usmeriti 
na poljoprivredu, jer je uglavnom reč o radnoj snazi koja potiče sa sela i koju je bilo teško i tokom 
vanrednog stanja uključiti u rad jer je prevoz bio zaustavljen. 

– Građevinska komora je ranije od svojih članica tražila da one koji su bili zaposleni na crno prevedu 
u ugovore o povremenim i privremenim poslovima. Većina nas je poslušala, plaćali su doprinose za te 
ljude a sada će zbog toga imati samo štetu. Oni više ne veruju da je to dobar model i ukoliko zadrže 
poslove i pronađu ljude, angažovaće ih na crno – tvrdi Rodić. 

Ukupno, više od polovine zaposlenih u građevinskoj industriji zbog diskontinuiteta u poslovima, radi 
po ovakvim ugovorima jer omogućuju poslodavcu da ih angažuje kad ima posla i da na te zarade 
plaćaju doprinose. Mi smo kao komora tražili da se tako regulišu odnosi, kako bi se izbegao rad na 
crno i većina nas je poslušala, ali sada su te firme oštećene brzopletim, nerazmišljajućim potezom 
Ministarstva finansija. Ogromna je to šteta, sada niko više ne veruje, kaže Rodić. 

 

Ko i dalje može da radi od kuće i do kada mogu da se koriste odmori za prošlu 
godinu: Ovo je preporuka ministarstva 

Tanjug  

Ministarstvo rada apelovalo je na poslodavce da zaposlenima koji rade od kuće, ukoliko to priroda 
posla koje obavljaju dozvoljava, omoguće da sa takvim radom nastave 

BEOGRAD - Ministarstvo rada apelovalo je na poslodavce da zaposlenima koji rade od kuće, ukoliko 
to priroda posla koje obavljaju dozvoljava, omoguće da sa takvim radom nastave do uspostavljanja 
javnog prevoza u punom obimu, kao i nastavka rada vrtića i produženog boravka za decu. 
Donošenjem odluke o proglašenju prestanka vanrednog stanja, prestala je da važi Uredba o 
organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ,a takođe više na snazi nije ni zaključak 
kojim Vlada daje saglasnost za donošenje rešenja o plaćenom odsustvu duže od 45 radnih dana po 
skraćenom postupku, navodi ministar rada Zoran Đorđević. 
Izuzetak, navodi on, predstavlja zaključak kojim je data preporuka poslodavcima da zaposlenima koji 
imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće 
korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom ove godine. 

I dalje na snazi ostaju preporuke, kako kaže,da se vodi računa o merama u gerontološkim centrima, 
kao i o ugroženim kategorijama, pre svega hroničnim bolesnicima. 

On je kao primer naveo organizaciju u svom Ministarstvu ističući da su zaposleni pozvani da se vrate 
na posao od 11. maja, da su im data rešenja za to kao i potrebne potvrde za prevoz i vrtiće, ali i nalog 
svim rukovodiocima sektora da u hroničnim bolesnicima preporuče da od ponedeljka iskoriste stari 
godišnji odmor . 

Za to vreme oni treba, objašnjava Đorđević, da dobiju potvrdu od lekara kako bi posao za njih po 
isteku odmora, organizovao tako da im zdravlje ne bude ugroženo, odnosno da im se komisijski 
odredi rad od kuće“, kaže ministar. 
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Đorđević je najavio da će danas Ministarstvo rada objaviti akt prevencije i zaštite bezbednosti i 
zdravlja na radu i da je ideja bila da Ministarstvo da primer drugima kako to pitanje može da se reši, a 
da će Vlada Srbije vrlo brzo doneti Uredbu u kojoj će biti definisano čega će sve poslodavci morati da 
se pridržavaju. 
On je rekao da će resorno ministarstvo uskoro obaviti i analizu svega što je urađeno od uvođenja 
vanrednog stanja do 6. maja, odosno mera koje su donete, a biće obavljena i unustrašnja revizija u 
ministarstvu. 

„Cilj je da vidimo da li su se sve ustanove koje su u našem delokrugu rada pridržavale svih mera, 
kakve odluke su donosile, da li su na primer, pravilno trošile novac i da se na osnovu toga donesu 
dalje mere i isprave propusti ako ih je bilo“, rekao je Đorđević. 

 

 

"NEGATIVNI EFEKTI KRIZE BIĆE NAJVIDLJIVIJI U DRUGOM 
KVARTALU" NBS zadržala referentnu kamatu na 1,5 odsto 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da zadrži referentnu kamatnu 
stopu na nivou od 1,5 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu 
prethodno preduzete mere monetarne politike radi ublažavanja negativnih efekata širenja virusa 
korona (Covid-19), čiji efekti će u većoj meri biti ispoljeni sa daljim uspostavljanjem ekonomske 
aktivnosti, saopšteno je iz NBS. 

Izvršni odbor je imao u vidu i da je direktna podrška privatnom sektoru, koji je najviše pogođen ovom 
krizom, obezbeđena blagovremenim i koordiniranim aktivnostima Vlade Srbije i NBS - merama za 
podršku likvidnosti bankarskom sektoru, moratorijumom na otplatu kredita i kroz paket fiskalne 
pomoći privredi i građanima. 

Donošenje pomenutih podsticajnih mera monetarne i fiskalne politike bilo je moguće u uslovima 
obezbeđene niske i stabilne inflacije, koja je, u skladu s očekivanjima NBS, u martu usporila na 1,3 
procenta međugodišnje, navodi se u saopštenju. 

Prema oceni Izvršnog odbora, inflacija bi u ostatku godine trebalo da se kreće oko donje granice 
dozvoljenog odstupanja od cilja u uslovima niže agregatne tražnje, kao i nižih uvoznih cena, 
uključujući i cene nafte. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u 
srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje. 

Iz NBS navode da se smanjenje privredne aktivnosti koje je usledilo u drugoj polovini marta, nije 
znatnije odrazilo na dinamiku rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom tromesečju, koji je 
prema oceni Izvršnog odbora ostao visok i iznosio je oko 5 procenata međugodišnje. 

"U uslovima niže eksterne tražnje i zastoja ili prekida u radu u pojedinim delatnostima, negativni 
efekti krize će biti najvidljiviji u tekućem, drugom tromesečju, ali će oporavak privredne aktivnosti 
uslediti u nastavku godine, čemu će doprineti blagovremeno donete mere monetarne i fiskalne 
politike", ističu iz centralne banke. 
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Izvršni odbor naglašava i da je, zahvaljujući odgovornom vođenju ekonomske politike, Srbija ovu 
krizu dočekala u znatno povoljnijoj makroekonomskoj poziciji u odnosu na prethodne krize, što je 
otvorilo prostor da se u periodu krize poveća ekspanzivnost monetarne i fiskalne politike, a da se ne 
ugroze makroekonomska i finansijska stabilnost. 

Iz NBS poručuju da će puna koordinacija mera monetarne i fiskalne politike biti nastavljena, što će 
omogućiti smanjenje eventualnih daljih negativnih uticaja iz međunarodnog okruženja. 

Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti globalna kretanja i njihov uticaj na domaću ekonomiju 
i inflaciju i blagovremeno reagovati kako bi očuvala postignutu cenovnu i finansijsku stabilnost i 
doprinela rastu naše privrede na održivim osnovama. 

 

 


