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Država isplaćuje minimalac u četvrtak, više od milion radnika dobija po 30.000 
DINARA 

NovostiOnline  

Više od milion zaposlenih dobiće ukupno po 750 evra pomoći od države i to je deo 
ekonomskog paketa podrške države vrednog 5,1 milijardu evra 

Drţava će u četvrtak početi isplatu minimalnih zarada za zaposlene u privatnim firmama koje su se 
prijavile za pomoć drţave. Minimalac, koji iznosi nešto više od 30.000 dinara, dobiće nešto više od 
milion zaposlenih, a za tu namenu drţava će uplatiti oko 32 milijarde dinara na račune 232.000 
preduzeća koja su se prijavili za pomoć. 
 
 
Praktično već sledeći dan, u petak 5. maja, radnici novac mogu očekivati i na svojim računima pod 
uslovom, naravno, da im poslodavac prebaci dobijeni novac od drţave. To će najvećem broju 
zaposlenih biti drugi deo majske zarade. 
Prva tranša je isplaćana u prvoj nedelji maja, a treći i poslednji minimalac drţava će isplatiti u prvoj 
nedelji jula. 
Više od milion zaposlenih dobiće ukupno po 750 evra pomoći od drţave i to je deo ekonomskog 
paketa podrške drţave vrednog 5,1 milijardu evra. Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća 
dobijaju po ceo minimalac, a zaposleni u velikim preduzećima po 15.000 dinara po radniku. 
KO IMA PRAVO NA MINIMALAC 
Pravo na minimalac imaju radnici koji su prijavljen. Firma u kojoj rade mora da bude osnovana pre 
15. marta ove godine, a uslov je i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom 
vanrednog stanja. Tako će minimalac biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na 
odreĎeno ili na neodreĎeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim 
vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na odreĎeno ili 
neodreĎeno. 
 
Pravo na minimalac iam više od milion radnika. 
Što se tiče zaposlenih koji su primljeni u radni odnos 01.04.2020. godine, poslodavac po osnovu ovih 
zaposlenih moţe ostvariti pravo na minimalac za dva meseca. 
 
 
KO NEMA PRAVO NA MINIMALAC 
Pravo na minimalac pritom nemaju lica angaţovana po ugovoru o povremenim i privremenim 
poslovima, kao ni ostala lica koja su angaţovana van radnog odnosa. U ovoj grupi najčešće su sezonci. 
TakoĎe, u slučaju da preduzetnik istovremeno ima status zaposlenog a penzioner je, on nema pravo 
na minimalac. Pravo na ovakvu direktnu pomoć drţave nemaju ni trudnice i porodilje kojima celu 
zaradu isplaćuje drţava, prenosi Blic.rs. 
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20 NOVIH MERA ZA PRIVREDU Mali: Poreske olakšice za nova 
zapošljavanja, o detaljima uskoro 

Tanjug 
 

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da drţava priprema nove, dodatne ekonomske mere, a 
koje će, kako je rekao, biti usmerene na nova zapošljavanja. 

Prema njegovim rečima, deo mera odnosiće se na smanjenje ili oslobaĎanje poslodavca poreza i 
doprinosa za novozaposlene, a deo na direktnu subvenciju za svakog novog zaposlenog. 

"O novim merama informisaćemo javnost za nekoliko dana. Trenutno razmatramo oko 
20-ak mera, a sa predlogom tih mera izaći ćemo uskoro", rekao je Mali novinarima u 
Vranju. 

On kaţe da to š to dr�ţava razmatra nove mere pokazuje koliko proaktivno vodi računa o 
ekonomskoj politici. 

"Osnova programa prethodnih mera bila je smanjenje negativnih posledica virusa korona na privredu, 
sada razmišljamo o novim koracima, a upravo su te mere za nova zapošljavanja sledeći korak", 
zaključio je Mali. 

 

Mali: Privrednici zadovoljni merama, nisu otpuštali radnike 
 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali posetio je danas privrednike na jugu Srbije i tom 
prilikom se uverio, kako je navedeno u saopštenju, da su vlasnici i direktori preduzeća 
zadovoljni ekonomskim merama koje je sprovela Vlada Srbije i da nisu otpuštali svoje 
radnike. 
 
Piše: Beta 

Privrednici Vranja su u razgovoru sa ministrom ocenili da su mere bile blagovremene, ispravno 
koncipirane i da su „pogodile pravo u metu“, navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija. 

Mali je najavio i novi programa novozapošljavanja koji priprema Vlada Srbije. 

Ministar je, zajedno sa drţavnim sekretarom u Ministarstvu privrede Draganom Stevanovićem, prvo 
obišao firmu Ansal Steel, zatim se sastao sa privrednicima u fabrici „Simpo“, kao i sa privrednicima u 
Surdulici. 
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„Danas sam imao priliku da razgovaram sa velikim brojem privrednika Vranja, Leskovca, Surdulice, 
da vidim na koji način se sprovode ekonomske mere Vlade, koji su problemi, da li imamo predloga i 
potreba da neke stvari promenimo. Veoma je vaţna poruka koju sam danas dobio, a to je da su mere 
Vlade bile blagovremene i na pravi način definisane“, rekao je Mali i dodao da se drţava u datoj 
situaciji pokazala zaista kao „faktor stabilnosti“. 

On je podsetio da je više od 5,1 milijarde evra usmereno na uklanjanje negativih posledica pandemije 
korona virusa po ekonomiju Srbije. 

Mali je kazao da će druga po redu minimalna zarada, kojom drţava pomaţe privatni sektor, biti 
uplaćen u četvrtak, 4. juna, a još jedan će biti uplaćen početkom jula. 

Naglasio je da u razgovoru sa privrednicima nije bilo reči o nekim većim ekonomskim teškoćama, jer 
se privreda polako pokreće i otvara, već o potrebama dualnog obrazovanja i obezbeĎivanju 
kvalifikovane radne snage. 

„Bilo je reči o tome kako pronaći odgovarajuće kadrove za našu industriju i da se novi ljudi zaposle. 
Upravo zbog toga Vlada Srbije će izaći sa dodatnim merama koje su usmerene na novo zapošljavanje i 
očekujemo da te mere pokrenu novi talas zapošljavanja“, naveo je Mali. 

Prema njegovim rečima, „svako od preduzetnika je deo velike slagalice koja se zove BDP“. 

„Privreda je veoma kompleksna, imate veliki broj subjekata koji posluju u njoj, i sve što radimo, 
radimo da naš BDP i rezultat u svim oblastima, bude veći“, kazao je on i podsetio da je Srbija u prvom 
kvartalu ostvarila rast od pet odsto, što je mnogo veći BDP od hrvatskog čiji je rast bio 0,4 odsto. 

Ministar finansija je naveo da predstoji puno ekonomskih izazova, ali da se velike nade polaţu i u 
program „Srbija 2025“, te da je on oslonac i baza budućeg razvoja. 

„Podsetio bih vas da smo preko programa 2025. planirali ulaganja od 14 milijardi dinara i u jug i u 
sever Srbije, u sva mesta u našoj zemlji, u kanalizaciju, vodovod, zdravstvene ustanove, u vrtiće, u 
škole, u fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, autoputeve, infrastrukturu“, rekao je Mali i dodao da 
se sada sa privatnim sektorom radi na tome da se njihovo poslovanje olakša. 

Borba za veći BDP je ono što sledi, poručio je ministar, i sa prisutnima podelio svoj optimizam da će 
Srbija po visini BDP biti meĎu top tri zemlje u Evropi u ovoj godini, navedeno je u saopštenju. 

„Ja sam optimističan. To za BDP, kaţu svi, i MMF i Svetska banka, da su nam predviĎanja za našu 
ekonomiju mnogo bolja nego za sve ostale. Danas je Francuska izašla sa informacijom da će pad 
njihovog BDP-a biti 11 odsto ove godine, Engleska i više, oko 15 odsto, Hrvatska će imati devet ili 10 
odsto, a Srbija kaţu biće minus tri a mi kaţemo bićemo moţda i na nuli jer nam je privreda 
diverzifikovana na pravi način“, naveo je Mali uz podsećanje i da je priliv kapitala u Srbiju, u prvom 
kvartalu bio zadovoljavajući i da je premašio 800 miliona evra. 

On je poručio i da će prioritet biti očuvanje zdravstvenog sistema kako bi se sačuvali ţivoti starijih 
graĎana, ali i borba da roditelji imaju sigurno radno mesto, da imaju posla, veće plate i da kroz rad 
obezbede bolje uslove ţivota za sebe i svoju decu. 
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Ministar je ranije danas obišao fabriku „Ansal Steel“ (bivši Zavarivač) koja se bavi proizvodnjom 
opreme za rudarsku industriju. 

Razgovarao je sa poslovodstvom koje je potenciralo pomoć koju su dobili od drţave, bez koje ne bi 
mogli da prebrode probleme iz ranijeg perioda. 

Ministar je obišao i fabriku kotlova FOS u Surdulici i JP „Vlasinske hidroelektrane“ u tom gradu. 

Nakon toga sledi odlazak za Leskovac i sastanak sa privrednicima tog grada. 

Sindikat: Državne firme koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom izuzete iz 
mera pomoći Vlade 
 
Iz Ministarstva rada nije odgovoreno na otvoreno pismo Saveza samostalnih sindikata 
Kragujevca (SSSK) od 25. maja u kome je ukazano na to da su državna preduzeća za 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izuzeta iz pomoći u 
vidu tri minimalne zarade, za razliku od privatnih istog tipa, potvrĎeno je danas iz 
SSSK. 
 
Piše: Beta 

Predsednik SSSK Jugoslav Ristić je rekao agenciji Beta da nereagovanje ministarstva da pomogne i 
drţavnim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, vodi samo ka jednom 
zaključku, da drţava ne ţeli takva preduzeća u svom vlasništvu. 

MeĎu preduzećima koja nisu dobila takvu pomoć drţave je i „Grafopromet“ koji zapošljava 30 radnika 
od kojih je 18 OSI, budući da se ovaj program odnosi samo na privatna preduzeća. 

SSSK je 25. maja uputio otvoreno pismo ministru i ukazao mu na teško stanje u „Grafoprometu“ u 
Kragujevcu, čiji su radnici ostali bez aprilske zarade, uz ocenu da je to posledica pandemije i prekida 
privrednih aktivnosti, ali i nebrige drţave. 

„Ovo izuzeće boli, drţavna preduzeća ovog tipa su diskriminisana u odnosu na privatna“, rekla je Beti 
direktorka „Grafoprometa‟ Ţaklina Stanković. 

Ona je rekla da bi ovom preduzeću podrška u vidu tri minimalne zarade bila dobrodošla dok se ne 
stabilizuje situacija sa naplatom potraţivanja u uslovima epidemije korona virusa, kao i da stanje 
oteţavaju i milionski dugovi koje imaju drţavne instiucije prema ovom preduzeću. 

U Srbiji postoji 57 preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem OSI, od 
čega je 16 preduzeća u drţavnom vlasništvu, dok su ostala privatna. 

 

 

 



7 

 

Istraživanje: Četvrtini zaposlenih u Subotici smanjene plate, 12 odsto 
ostalo bez posla 
 
Istraživanje kompanije Infostud u Subotici tokom aprila pokazalo je da je pandemija 
virusa korona uticala na tržište rada, zbog čega je oko 30 odsto radnika moralo da ode 
na godišnji odmor, plaćeno ili neplaćeno odsustvo ili bolovanje, piše danas portal 
Magločistač. 
 
Piše: Beta 
     

Istraţivanje u kojem je učestvovalo više od 4.300 radno sposobnih graĎana i više od 500 privrednih 
subjekata, pokazalo je da 40 odsto radnika strahuje za svoje radno mesto. Četvrtini radnika smanjene 
su plate, dok je u ovom periodu njih oko 12 odsto ostalo bez posla. 

Na osnovu rezultata najviše su pogoĎeni turizam, ugostiteljstvo, trgovina koja se ne odnosi na 
osnovne ţivotne namirnice i transport ljudi. 

Član Upravnog odbora Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin rekao je da su sektori koji su 
najznačajnije pogoĎeni usled izbijanja epidemije korona virusom svakako delatnosti kojima je bio 
zabranjen rad – tu pre svega spadaju firme koje posluju u oblasti ugostiteljstva, turizma, oblast 
prevoza putnika i zanatska delatnost. 

„TakoĎe, pandemija korona virusa već je nanela veliku štetu i privrednim subjektima u oblasti 
graĎevinarstva, marketinga, tekstila i drugim usluţnim delatnostima koji su poslovne aktivnosti 
smanjili u velikom procentu. Veliki broj malih i srednjih firmi koje se bave proizvodnjom su zaustavili 
ili smanjili proizvodnju zbog nepostojanja novih narudţbina kao i zbog zdravlja i bezbednosti 
radnika“, kazao je Krstin. 

On je napomenuo da rezultati njihovih istraţivanja pokazuju da veliki broj poslodavaca nije siguran 
da li će uspeti da preţivi ovu ekonomsku krizu, pogotovo što se ne zna dokle će trajati njene posledice 
i što privredni subjekti ne raspolaţu sa velikim novčanim rezervama. 

Istakao je da su ankete pokazale da preduzete ekonomske mere Vlade Srbije još uvek nisu dovoljne 
malim firmama koje imaju veliki rizik u daljem poslovanju i finansiranju svih obaveza. 

„U situaciji smanjenog ili nepostojanja bilo kakvog prometa, najveći problem je redovno ispunjavanje 
obaveza (svih računa javno komunalnim preduzećima, zakupa, raznih parafiskalnih nameta tj. 
taksi…). Smatramo da je tu sada i najveća uloga lokalnih samouprava da procene situaciju na svom 
terenu i blagovremeno reaguju na dopunu mera“, naveo je Krstin. 

Krstin smatra da će dugoročni uticaj epidemije na privredu Srbije zavisiti i od političkih procesa u 
zemlji, ali i u Evropi, jer će oni u velikoj meri odrediti ekonomsku sudbinu zemlje u narednim 
godinama, te da su ključna pitanja da li će Srbija nastaviti ka daljim potrebnim reformama, putem 
demokratizacije i decentralizacije, kako će se rešiti politički i ekonomski problemi u EU, kako će se 
razvijati odnosi sa EU i drugim vodećim svetskim silama. 
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Predsednik odborničke grupe Pokreta graĎanske Subotice (PGS) u Skupštini grada Jene Maglai rekao 
je da Grad Subotica, tokom vanrednog stanja, nije pruţio adekvatnu podršku preduzetnicima. 

„Ono što je grad dao preduzetnicima je jako malo. Plaćanja zakupnine su bili osloboĎeni samo 
preduzetnici čije su radnje morale biti zatvorene, dok ostale preduzetnike, kojima je pao promet i do 
90 odsto, nisu oslobodili plaćanja obaveza“, podsetio je Maglai. 

On je naveo da su graĎanima samo prolongirali plaćanje reţijskih troškova, osim penzionerima, ali da 
ih nisu oslobodili tih obaveza u proteklom periodu. 

„Trebali su da ih oslobode plaćanja reţijskih troškova ova dva meseca. TakoĎe, kasno su stigli paketi 
za socijalno ugroţeno stanovništvo, kasno se reagovalo. A partijski jurišnici su radili taj posao, a ne 
ustanove koje su kvalifikovane za taj posao“, kazao je Maglai. 

Upozorio je da malim i srednjim preduzećima dosadašnja pomoć neće biti dovoljna i da će se 
drastično smanjiti broj zaposlenih u privatnom sektoru, dok će neki morati i da zatvore svoje 
delatnosti i da prekinu rad. 

Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Subotici Irena Molnar Gabrić rekla je da bi Srbija sada 
trebalo jako da pazi na radna mesta zato što će ljudi, nakon ponovnog otvaranja granica, ponovo da 
idu u inostranstvo. 

„Svi koji su izgubili svoja radna mesta i ukoliko im ne poĎe za rukom da se ponovo zaposle tokom ove 
godine, napustiće Srbiju u potrazi za drugim mogućnostima“, upozorila je Molnar Gabrić. 

Ona smatra da je tokom vanrednog stanja trebalo moţda više podrţati mala i srednja preduzeća i 
samozapošljavanje. 

Ocenila je da će Srbiji biti neophodno bar godinu dana ili dve da prevaziĎe ovaj zastoj i da se vrati na 
ono mesto gde je bila početkom godine, kao i da će isti vremenski period biti neophodan i Evropi da se 
oporavi. 

Nastavlja se suĎenje Draganu Iliću, lideru sindikalne organizacije Zastavinih oruţara po tuţbi 
predsednika Nadzornog odbora Zastave oruţja pukovnika Ivice Marjanovića 

Sindikat: Ostrašćeni napadi i na novinara Zorana Radovanovića 
 
U Osnovnom sudu u Kragujevcu, u četvrtak, 4. juna, nastavlja se suĎenje predsedniku 
sindikalne organizacije Zastava oružje Draganu Iliću, po osnovu krivične prijave koju je 
podneo predsednik fabričkog Nadzornog odbora pukovnik Ivica Marjanovića. 
 
Piše: R.D. 

U toj krivičnoj prijavi, saopštava oruţarski Sindikat, navodi se da su 18. maja 2018. godine, 
Marjanović i ostali članovi Nadzornog odbora prilikom boravka u kancelariji generalnog direktora 
(pukovnika Milojka Brzakovića) bili uznemireni zbog pojavljivanja Dragana Ilića, pa su pozvali 
policiju, jer im je „zbog toga (pojavljivanja Ilića) navodno bila ugroţena bezbednost“. 
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Ivica Marjanović je u krivičnoj prijavi naveo, pojašnjavaju u oruţarskoj sindikalnoj organizaciji, da je 
u „povlačenju udario u štok vrata“ zbog čega je traţio lekarsku pomoć i na osnovu toga je protiv 
predsednika Sindikata Ilića podignuta optuţnica. 

Kako se pribliţava suĎenje, upozoravaju sindikalci, pojačavaju se napadi pamfletima od strane 
predsednika Nadzornog odbora, a koje potpisuje Industrijski sindikat i  Dragan Milosavljević kao 
ovlašćeno lice tog sindikata, gde se na „neprimereno prost i primitivan način napada Samostalni 
sindikat i predsednik Dragan Ilić.“ 

-Ostrašćenost nema granica, pa se napada i novinar lista „Danas“ Zoran  Radovanović koji je 
decenijama pratio i prati dogaĎaje vezane za najveće radničke  proteste u Srbiji koje je Sindikat 
Zastava oruţje organizovao. Zoran Radovanović je  novinar bez čijeg profesionalnog i objektivnog 
informisanja javnost ne bi bila u  potpunosti upoznata sa herojskom borbom radnika Zastava oruţje 
za opstanak fabrike. To  predstavlja istovremeno i neuspeli pokušaj da se minimizira uloga Sindikata 
u  očuvanju fabrike Zastava oruţje – ističe se u saopštenju Sindikata Zastave oruţja. 

Dodaje se da je taj sindikat stvarao ugled decenijama kroz stalnu borbu za zaštitu  radničkih interesa, 
što govori i nesmanjeno poverenje radnika u Sindikat koji je uvek  bio na strani odbrane njihovih 
interesa. 

O fabrici i njenim radnicima ne moţe da sudi neko ko je došao sa namerom da razbije Sindikat i 
jedinstvo zaposlenih jer za to  nikada neće imati radničku podršku, i koji će ostati upamćen, tvrde u 
toj sindikalnoj  organizaciji, i po salvama zviţduka koje su mu radnici upućivali prilikom njegovog  
obraćanja na zborovima u fabričkim halama i neuspešnog pokušaja da spreči štrajk nezadovoljnih 
radnika. 

-U okolnostima kada snovi o generalskim činovima ostaju samo san prisutna je sve veća nervoza koja 
se iskazuje kroz već prepoznatljivu matrica napada na predsednika Sindikata laţnim optuţbama, 
klevetama i uvredama, nesvesni činjenice da laţ nikada ne moţe zameniti istinu – poručuju iz 
Sindikata Zastave oruţja. 

Glas Zapadne Srbije 

Нови Колективни уговор за запослене у ЈКП Горњи Милановац 

 
 

Горњи Милановац – Дејан Ковачевић председник општине Горњи Милановац потписао је са 
представницима Синдиката ЈКП 

појединачни колективни уговор којим се радницима обезбеђују додатни бенефити, који нису 
обухваћени основним  уговором о раду. 

„На овај начин у законске оквире стављене су све исплате радницима, попут топлог оброка, 
регреса и  Солидарне помоћи од које ће прва половина бити исплаћена  већ 19. јуна – рекао је 
Ковачевић и додао да након потписивања овог уговора УО ЈКП мора да потврди  одлуку о 
Колективном уговору, након чега ће моћи да се примењују сви акти који су њиме обухваћени. 
Није први пут да Општина на овакав начин излази у сусрет ЈКП али они су то заслужили 
посебно током трајања пандемије Ковид 19”, истакао је Ковачевић. 
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„Морам да напоменем да су током трајања пандемије радници Комуналног предузећа били 
максимално ангажовани на дезинфикцији јавних површина, Опште болнице, Дома здравља, 
као и на  одржавању градских  улица, дезинфекцију више од 200 зграда за колективно 
становање, а током обављања овог посла  утрошили  су 660 цистерни натријум хиперлорида. 
ЈКП Горњи Милановац  је у предходном периоду  дало немерљив значај развоју комуналне 
инфраструктуре на подручју општине Горњи Милановац. Били су ангажовани и на радовима 
који се односе на рзавски водовод ка Руднику, где је у току   завршна фаза радова, очекујемо 
да Канцеларија за јавна улагања уплати додатна средства у наредних месец дана како би до 
краја године могли да завршимо тај пројекат, чиме ће планина Рудник и насељено место 
Рудник добити здраву пијаћу воду и непрекидно снабдевање”, нагласио је Ковачевић. 

Према речима Јелене Ковачевић, председника Синдиката запослених у комунално стамбеној 
делатности преговори са руководством фирме у вези са Колективним уговором трајали су 
последњих месеци, али се коначно стигло до тога да се на овај начин за раднике обезбеде већа 
права, а у наредном периоду наставиће са ангажовањем за још боље услове рада који ће 
подразумевати повећање основице за минули рад и топли оброк. 

Мирко Пантовић, члан Одбора индиката запослених у комунално стамбеној делатности каже 
да ће потписивањем уговора бити повећана лична примања сваког запосленог у ЈКП. 

„Имајући у виду ситуацију у самом предузећу али и у држави , сада нисмо могли више да 
добијемо али у наредном периоду наставићемо преговоре о повећању права запослених, 
бенефитима И условима рада за сваког запосленог у ЈКП Горњи Милановац”, нагласио је 
Мирко Пантовић. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


