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ZAPOSLENIMA 155 EVRA VEĆ OD 10. AVGUSTA: Sve što treba da znate o 
novoj državnoj pomoći 

 
DRŽAVA će za jul i avgust za preduzetnike i sve radnike mikro, malih i srednjih preduzeća isplatiti 
60 odsto minimalne zarade, za jedan mesec će biti odloženo plaćanje poreza i  doprinosa, a dodatni 
moratorijum na kredite za fiziĉka i pravna lica poĉeće da važi od 1. avgusta.  

Uskoro kreće i novi projekat "Moja prva plata". To je predviĊeno novim merama za 
suzbijanje ekonomske krize izazvane pandemijom virusa korona. Ministar finansija 
Siniša Mali najavio je juĉe da će prva uplata zaposlenima stići do 10. avgusta, a druga 
sledi u septembru. To je, kako je naveo, 18.000 dinara po radniku, odnosno oko 155 
evra. 

- Dosadašnji paket podrške bio je vredan 5,1 milijardu evra, a ova dodatna izdvajanja će državu koštati 
još oko 66 milijardi dinara - rekao je Mali, obrazlažući paket pomoći koji je najavio predsednik Srbije 
Aleksandar Vuĉić. - To je iznos od 5,7 milijardi evra, što je 12,2 odsto BDP-a. Država će za 60 odsto 
iznosa minimalca za dva meseca izdvojiti 36 milijardi dinara, dok će nas odlaganje poreza i doprinosa 
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na zarade za jedan mesec koštati 30 milijardi dinara. 
On je dodao da se oĉekuje da poĉetkom naredne nedelje na sednici Vlade bude usvojen i pravni akt 
kojim će jasno biti definisan nastavak direktne pomoći za privrednike. 
- Retko koja zemlja u svetu, ĉak i one koje su mnogo bogatije od nas, može da se pohvali ovolikom 
podrškom ĉiji je udeo u BDP-u ĉak 12,2 odsto i direktnim davanjima privredi u periodu od skoro pola 
godine - ocenio je ministar. 
Predsednik Aleksandar Vuĉić najavio je da uskoro kreće i projekat "Moja prva plata" koji 
podrazumeva da će država devet meseci plaćati privredniku 20.000 dinara za zapošljavanje jednog 
svršenog srednjoškolca, a 24.000 dinara za fakultetski obrazovanog. 
Sagovornici "Novosti" istiĉu da su najavljene mere znaĉajne i da će ublažiti negativne posledice 
pandemije na ekonomiju. Iz Unije poslodavaca ukazuju da će pomoć imati pozitivan efekat, ali da je 
trebalo selektivno da se rasporeĊuje kako bi najviše dobile najugroženije kompanije. 
Predsednik PKS Marko Ĉadež ocenio je da će se nove mere pomoći pokazati kao jedna od najvažnijih 
odluka za oĉuvanje privrede i da će saĉuvati kiĉmu malih i srednjih preduzeća. 
PRVI PAKET 

PRVI, kako su ga nadležni nazvali sistemski, paket pomoći privredi vredeo je 5,1 
milijardu evra. Najveći deo, čak 2,2 milijarde evra, odvojeno je za likvidnost 
preduzeća. Od toga za povoljne kredite Fonda za razvoj 200 miliona evra, a oko dve 
milijarde evra za garantne šeme za bankarske pozajmice. Do kraja meseca se 
očekuje da bude plasirano ukupno oko milijardu evra namenjenih za likvidnost.  

Oko 1,3 milijarde evra je koštalo odlaganje poreskih obaveza preduzeća. Tu se misli na tri meseca 
poĉeka za poreze i doprinose na plate, kao i porez na dobit pravnih lica, pa i praštanje poreza na 
dodatu vrednost u odreĊenim sluĉajevima. Isplata tri minimalca koštala je ukupno blizu 800 miliona 
evra. 
- Ovo je hitna intervencija prouzrokovana situacijom koju imamo na terenu - kazao je Ĉadež. - Ove 
mere održavaju našu ekonomiju i ĉuvaju je u odnosu na ono što se dešava sada, a onda ćemo ići 
dalje da vidimo kako da generišemo rast, pomognemo izvoznicima...  

Govoreći o sledećim koracima koje treba preduzeti, Ĉadež istiĉe da oĉekuje hitnu pomoć turizmu i 
putniĉkom saobraćaju, jer su u uslovima pandemije praktiĉno izgubili tržište. 
On je ukazao da je anketa PKS pokazala da je 80 odsto ispitanih preduzeća sredstva koja su dobila od 
države iskoristila na likvidnost i za rešavanje tog problema za narednih šest meseci, što je, kako je 
ocenio, veoma znaĉajno. Produžavanje moratorijuma na kredite, Ĉadež ocenjuje kao meru koja 
preduzećima omogućava da "dišu" . 
Nebojša Atanacković, poĉasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, smatra da je najavljena pomoć 
preduzećima dobra vest i da će imati pozitivan efekat. 
- MeĊutim, problem je što u ovim merama nema selektivnosti, a veći iznos sredstava je trebalo već 
sada da ide najugroženijim kompanijama i sektorima - istiĉe Atanacković. - Na primer, hoteli i 
restorani nisu uopšte radili, trebalo je oni da dobiju više od nekih koji su poslovali gotovo 
neumanjeno. 
On dodaje i da bi bilo neophodno da se porezi i doprinosi i za jul i za avgust prebace na narednu 
godinu i da se plaćaju u ratama, kao što je bio sluĉaj sa merama koje su obuhvatile prethodna tri 
meseca: 
- Sada smo više nego ikad svi na istoj poziciji, i poslodavci i sindikati i Vlada, jer nam se interesi u 
potpunosti poklapaju.  Svima nam je cilj da se spreĉi otpuštanje zaposlenih i da se obezbedi nastavak 
funkcionisanja privrede. Treba da naĊemo najbolja, zajedniĉka rešenja, koja verovatno neće biti laka 
jer je ĉinjenica da ćemo imati teškoće kao i ceo svet. 
DOBRO I ZA RADNIKE I ZA POSLODAVCE 
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LjUBISAV Orbović, predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, ocenjuje da 
su najavljene mere dobre i za radnike i za poslodavce. 

- Ovo je nastavak prethodnog paketa, koji će radnicima obezbediti zarade i saĉuvati im poslove, a 
poslodavcima odreĊena sredstva - istiĉe Orbović. - To je znaĉajna pomoć i ako korona ne bude trajala 
predugo imaćemo pozitivne rezultate. 
Ekonomista Ivan Nikolić istiĉe da će najavljena pomoć privredi ublažiti negativne posledice:  

- Ovo će "kupiti" još dva meseca, pa ćemo da vidimo kako će se zdravstvena situacija odvijati i šta 
ćemo dalje. Izvori finansiranja te pomoći će doći iz nekog novog zaduživanja, ali treba istaći i da 
zahvaljujući prethodnim merama privreda ima bolje rezultate u drugom tromeseĉju, u odnosu na ono 
što je planirano i prognozirano. 
 

PROSEĈNA PLATA 58.892 DINARA: Povećanje za 6,3 odsto nego u istom 
mesecu prošle godine 

B. Ca. 
 
PROSEĈNA neto plata u Srbiji u maju ove godine iznosila je 58.892 dinara i za 6,3 odsto je 
nominalno veća nego u istom mesecu prošle godine. 

Realno povećanje je 5,6 odsto. 

Prema podacima Republiĉkog zavoda za statistiku, proseĉna bruto zarada bila je 81.464 dinara, 
što je nominalno više 6,5 odsto, a realno 5,8 odsto nego u maju 2019. godine.   

Medijalna neto zarada za maj iznosila je 44.463 dinara, što znaĉi da je 50 odsto zaposlenih imalo 
zaradu do tog iznosa. 

Neto zarade su u periodu januar - maj imale su rast od devet odsto nominalno, a za 
7,6 odsto realno, dok su bruto zarade bile veće 9,1 odsto nominalno i 7,7 odsto realno 
veće u poreĊenju sa istim periodom prošle godine. 

 

 

Држава ће купити привреди још два месеца да прегура кризу 

Мере подршке морале да буду намењене фирмама чији су приходи због економске 
кризе изазване пандемијом пали од 20 до 40 одсто у односу на прошлу годину, а не 
свима, каже Милојко Арсић, професор Економског факултета 

 
Привреди је потребан нови пакет помоћи и добро је што га је држава предложила, али је морао 
бити селективан и усмерен на предузећа која су имала највише штете на пословање због 
пандемије вируса корона, а не на све фирме. Ово је рекао Милојко Арсић, професор 
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Економског факултета, поводом новог пакета помоћи привреди од 60 одсто минималне зараде 
свим запосленим радницима код предузетника у малим и средњим предузећима за два месеца, 
одлагања плаћања пореза за најмање један месец и подстицања запошљавања кроз пројекат 
”Моја прва плата”. 

– Председник је пре две-три недеље рекао да неће бити нових мера помоћи привреди, затим је 
такве мере окарактерисао комунистичким, после тога је рекао да ће мере бити снајперски 
усмерене на предузећа, а потом је најављен пакет помоћи који није селективан и краткорочан 
је – рекао је Арсић агенцији Бета. 

Он сматра да су мере подршке морале да буду намењене фирмама чији су приходи због 
економске кризе изазване пандемијом пали од 20 до 40 одсто у односу на прошлу годину, а не 
свима јер неке функционишу солидно и њима не треба подршка. Проценат пада прихода који 
угрожава опстанак фирми, а који би био критеријум за финансијску подршку, како је рекао, 
може се прецизно израчунати на основу пословне документације. Арсић је рекао да проблеме у 
пословању имају не само мале и средње фирме већ и велике и да нису изазвани величином 
фирме, већ природом услуга или производа које пружају или производе. 

– Пандемија је оборила приходе и у великим компанијама које се баве производњом трајних 
потрошних добра и друге робе и њима би требало помоћи тако што би им се одложило плаћање 
пореза до краја године – рекао је Арсић и додао да је давање подстицаја за добијање првог 
посла добра мера којом се попуњава празнина која је постојала дуже време, а не само у периоду 
кризе. 

Подсетимо, држава је у склопу првог пакета економске помоћи привреди донела одлуку да 
сваком предузетнику, микро, малом и средњем предузећу за сваког радника исплати по 30.000 
динара током три месеца. Велика предузећа добијала су по 15.000 динара. У другом пакету 
велика предузећа неће добити ову врсту помоћи, али ће сви остали имати право на две исплате 
по 18.000 динара у августу и у септембру. 

Иван Николић, научни сарадник у Економском институту, каже да нови државни пакет мера 
помоћи привреди има за циљ да се избегну негативни ефектни на тржишту рада који би 
настали након престанка досадашњих директних мера, а пре свега како би се спречило 
повећање стопе незапослености. На тај начин, каже он, држава за привреду „купује” два или 
више месеци како би се привреда прилагодила на новонастале околности. 

– Очигледно, када је држава доносила претходни пакет мера, рачунало се на то да ће ова 
здравствена криза трајати до лета, сада се то одужило и не знамо када ће крај. Једноставно, ово 
је био одговор државе на те новонастале околности – рекао је Николић. 

Он сматра да би без овог новог пакета помоћи можда били суочени с већом стопом 
незапослености на тржишту рада, а то значи за државу и додатни трошак. Због тога је, истиче, 
вероватно било ризично да се из претходног „издашног пакета” рањивији део економије, а то су 
предузетници и мала и средња предузећа, „пусти” да се сам прилагоди новонасталим 
околностима које, наглашава Николић, нису лаке. 

– Жеља је да се добије мало на времену и да се овом сектору, који је најрањивији на потресе 
изазване кризом, омогући да се прилагоди околностима и да се омогући тај лакши прелазни 
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период када ће ући на тржиште без помоћи државе – објаснио је Николић. Добро је, 
наглашава, да је фискална позиција и стање финансијског система такво да омогућавају ове 
додатне мере. 

– Приликом посете ММФ-а Србији са њихове стране планирано да Србија забележи пад у 
другом тромесечју од осам одсто, међутим, у овом тренутку је извесно да ће пад бити много 
нижи, највероватније око шест одсто, а можда и нижи – указује Николић. Међутим, 
хотелијери, који су иначе највише погођени, оценили су да додатна помоћ државе од 60 одсто 
минималне зараде за запослене за само два месеца неће спасти многе хотеле од затварања. 
Директор хотела „Радисон колекшен” у Београду, Александар Василијевић, рекао је за Бету да 
је „свака помоћ добродошла, али није довољна јер је ситуација у пословању тешка и преживеће 
само хотели који имају уштеде из ранијих година”. 

Сви хотели су у минусу од 1. априла и ко је раније штедео, сада троши ту акумулацију, јер су 
приходи свега неколико одсто од прихода годину дана раније, рекао је Василијевић. 

Унија послодаваца Србије предложила држави Пакет 5+3 мере за 
ревитализацију привреде 

 
Унија послодаваца Србије објавила је данас да је упутила Влади Србије предлог пакета 5+3 
мере за ревитализацију привреде и минимизирање утицаја пандемије корона вируса на 
националну економију. 

Пакет од пет мера предложен је председници Владе Ани Брнабић, док је сет предлога за измену 
Закона о раду послат на адресу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зорана Ђорђевића, наведено је у саопштењу, преноси Бета. 

Поздрављајући досадашње мере Владе за подршку привреди, Унија послодаваца предлаже, 
између осталог смањење ПДВ-а у најтеже погођеној области туризма и угоститељства на 10 
одсто, плаћање ПДВ-а по реализованој фактури, почев од 1. јануара 2021. године. 

Предложено је и укидање обавезе документовања неопорезованих трошкова накнада превоза 
за долазак и одлазак запослених са радног места, смањење износа локалних комуналних такси 
за 30 одсто, као што су на пример надокнаде за истицање фирме, али и одлагање плаћања 
новоуведене еко таксе до 1. априла 2021. године. 

Уз наведени пакет, Унија сматра веома битним и да јавни сектор благовремено испуњава све 
доспеле новчане обавезе из уговора и комерцијалних трансакција са приватним сектором. 

„Досадашње мере Владе Србије представљале су велику помоћ привреди Србије, ту пре свега 
мислим на исплату минималне зараде и одлагање плаћања пореза и доприноса за јануар 2021. 
године. Међутим, те мере нису довољне за дубину кризе у којој се цео свет, па и наша земља 
налази”, рекао је директор Уније послодаваца Срђан Дробњаковић. 

Он је указао да ће последице бити мање, уколико се то пре разуме и уколико се што раније 
примене нове мере. 
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„Последице само у првом кораку прете предузећима, јер уколико падну промети смањиће се и 
уплате у буџет, док би нова отпуштања додатно оптеретила социјални део буџета”, рекао је 
Дробњаковић. 

Како је наведено, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућени су 
предлози да се запосленима омогући коришћење прошлогодишњег годишњег одмора и након 
30. јуна текуће године, као и да, уколико се исти користи из делова, не постоји ограничење да 
први део не сме бити краћи од две недеље. 

Затражено је и да накнада зараде због привремене спречености на рад у трајању од 30 дана иде 
о трошку Фонда за здравство Србије, а не о трошку послодавца, као и да се поједностави 
процедура давања сагласности надлежног министра у случају да послодавац има, услед 
прекида рада или смањеног обима посла, потребу да упути запосленог на одсуство дуже од 45 
радних дана, уз накнаду зараде од 60 одсто. 

Из Уније послодаваца су нагласили да су до сада наилазили на разумевање Владе Србије и да и 
овога пута очекује у најкраћем року организацију састанка, на коме би се заједнички тражило 
решење које је најбоље за све. 

 

 

Rasinski okrug po proseĉnoj zaradi pri dnu u Srbiji 
 
Rasinski okrug je, prema proseĉnoj zaradi u maju ove godine, 23 od ukupno 25 okruga 
u Srbiji, sa zaradom od 47.413 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republiĉkog zavoda za 
statistiku. 
 
Piše: Beta 
 

Niži prosek imali su samo zaposleni u Topliĉkom okrugu, gde iznosi 46.847 dinara, i Jablaniĉkom 
okrugu, gde je 45.838 dinara. 

Proseĉna neto zarada na nivou Srbije u maju je bila 58.892 dinara. 

Najvišu proseĉnu platu u maju u rasinskom okrugu su imali zaposleni u Kruševcu, sa zaradom 49.192 
dinara, potom u Ćićevcu 45.618 dinara, Trsteniku 45.074 dinara, Brusu 44.736 dinara i 
Aleksandrovcu 44.684 dinara. 

Najnižu proseĉnu neto zaradu su kao i prethodnih meseci imali su zaposleni u Varvarinu a ona je 
iznosila 42.355 dinara. 

 

 

https://www.danas.rs/ekonomija/prosecna-plata-58-892-dinara/
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Sindikati traže da se zakonom uredi visina zarade tokom samoizolacije 
 
Sindikati UGS „Nezavisnost“ i Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) 
traže od Ministarstva rada, zapošljavanja, boraĉkih i socijalnih pitanja da se donese 
zakonski akt kojim bi se utvrdila visina zarade tokom samoizolacije zbog infekcije 
korona virusom. 
 
Piše: Beta 
     

Ekonomski savetnik u UGS „Nezavisnost“ Zoran Ristić rekao je za Betu da su poslodavci uglavnom 
poštovali apel države za vreme trajanja vanrednog stanja da se radnicima koji su u samoizolaciji dve 
nedelje plati pun iznos zarade. 

„Sada kada nije na snazi vanredno stanje poslodavcima se, pošto nema zakonske regulative kako da se 
obraĉuna zarada u vreme samoizolacije, ostavlja mogućnost da sami utvrde iznos zarade“, rekao je 
Ristić. 

Zbog toga, kako je rekao u praksi vlada šarenilo rešenja, od isplate 100 odsto zarade, do 65 odsto kao 
za vreme bolovanja što je minimum, definisan Zakonom o radu. 

Dodao je da bi trebalo doneti propis koji reguliše nadoknadu zarade za vreme samoizolacije na 
jedinstven naĉin. 

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić rekla je da je taj 
sindikat pre nekoliko dana uputio zahtev Ministarstvu rada da zakonski reguliše visinu isplaćene 
zarade za vreme samoizolacije jer „u praks ima puno problema i vlada rašomonijada“. 

„Radnici nas sve ĉešće zovu i žale se da im je poslodavac smanjio platu, a bilo je i sluĉajeva da 
poslodavac nije dao dozvolu da se radnik testira iako je imao sve simptome KOVID-19“, rekla je Savić. 

Ocenila je da nije rešenje da sindikat reaguje po pojedinaĉnim prijavama i bori za prava radnika, već 
da se mora doneti zakonski akt koji na jedinstven naĉin uredjuje visinu zarade u vreme samoizolacije. 
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Mali: Ne zadužujemo se za drugi paket pomoći, uskoro uplate za milion 
zaposlenih 
 
 
AUTOR: 
Beta 

 
Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da se država nije zadužila za drugi paket 
pomoći koji obuhvata dvomeseĉnu isplatu 60 odsto minimalne zarade i privremeno 
oslobaĊanje od plaćanja poreza i doprinosa. 

On je procenio da će te najnovije mere koštati 63 milijarde dinara. 

On je za TV Prva izjavio da je Srbija u prvom paketu isplatila 5,1 milijardi evra, a da kada se na to 
doda drugi paket, dotiranje penzionera sa po 4.000 dinara, bonus na plate zdravstvenim radnicima, 
ukupna pomoć dostigla oko 5,9 milijardi evra ili 12,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). 

Povodom kritike isplate po 100 evra svim punoletnim graĊanima, ministar je naveo da se u julu 
projektovalo 45,5 milijardi dinara poreskih priliva, a da je zbog rasta prometa ostvareno više - 50,1 
milijardi. 

"Od toga, oĉekivali smo 20 milijardi od poreza na dodatu vrednost, a dobili smo ĉetiri milijarde više, 
upravo zato što privredna aktivnost nije stala... Kao što smo i oĉekivali, taj novac se vratio u privredne 
tokove", rekao je Mali i dodao da je ta mera bila važna i zbog "vraćanja optimizma graĊanima". 

Na pitanje o tome da li će država dodatno pomoći sektore najteže pogoĊene krizom, poput 
ugostiteljstva, ministar je kazao da za sada ne može da kaže da li će se izdvajati dodatni novac, ali da 
će i drugi paket mera služiti da pomogne hotelijerima. 

Mali je dodao da podaci Poreske uprave ukazuju da je krajem februara 1,82 miliona zaposlenih dobilo 
plate, a da je već u junu zabeležen veći broj poslodavaca i da je isplaćeno 1,95 miliona plata. 

Po njegovoj oceni, to ukazuje da zaposlenost u Srbiji nije opala tokom korona-krize, na šta je 
potencijalno uticalo i zapošljavanje koje su poslodavci preduzeli da bi ostvarili pravo na prvi paket 
pomoći. 

Rekao je da je 2013. godine Srbija bila na ivici bankrota, ali je državni budžet u prethodne ĉetiri 
godine imao suficit i procenio da će država u naredne ĉetiri godina imati novca za normalno 
funkcionisanje. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist675/Prva-TV
http://rs.n1info.com/journalist675/Prva-TV
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"Do avgusta 18.000, naredna uplata u septembru" 

Do 10. avgusta uplatićemo po 18.000 dinara za više od milion zaposlenih u 235.000 
privrednih subjekata, dok naredna uplata sledi u septembru, objavio je danas ministar 
privrede Siniša Mali na svom instagram profilu. 

Osim toga, dodao je on, za još jedan mesec su poslodavcima odloženi porezi i doprinosi na zarade. 

"To će nas ukupno koštati oko 66 milijardi dinara, a ceo program podrške privredi će time vredeti oko 
5,7 milijardi evra, što je 12,2 odsto našeg BDP", napisao je Mali. 

Prema njegovoj oceni, Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja je na ovaj naĉin pomogla privredi. 
 

 


